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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologiemet betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijlde projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd eendoelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere enharmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’szitten ons allemaal in de weg.Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak vanhun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook nietverdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuiteen collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereikengaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaanaan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ookde kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnendit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belangte laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenalgevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigenmogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelenmet betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processenaangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepastom garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie vande eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezichtbehouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van eenvolgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of wordenonderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vakeronbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moetendaarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat eenvolgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in hetheden duurzaam ontwikkelen. Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert Einstein22Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie(nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties.Het “juiste” Perspe ctief 3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.23Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken detoekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist diedoelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingenomarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar tebeginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapenvan Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrumentte gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden.24Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvoldat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk datde intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke tebereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit dietevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werddoor proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan enuit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. 9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “deeigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die deactie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dittype altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via deintuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijkuitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experimentwordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar degrondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet hetbestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over dewerkelijkheid. 9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.25Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid metje directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan degrenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijzevan gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede? 12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

20Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectiefbijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionaleeconomieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemenverbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to thePlanet (1).De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren omduurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatiein de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaamontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) danzien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen wordenmet de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuwin lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn vande gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9en 3)Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur inrelatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur wasleidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meeren meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens dezondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuwmoeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7) If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see thatwhen we would start with the intention to become Native to the planet wewill have to follow and integrate our manmade systems into supportive integratedsystems that are inline and in harmony with the natural system. We wouldneed for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have definedas Culture is by far not how cultures developed in early years, where therelation to the natural local environment was one of the keystones of howbeliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existenceof tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more oneof leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. Wewill have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renewour relationship with nature (10 and 4).While we have made Ecology into Economy, and especially in those placeswhere we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see whatis left of our humanitarian beliefs (11 and 5).Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
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arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

ego-
parking
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

5

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

22Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie(nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties.Het “juiste” Perspectief 3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.23Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken detoekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist diedoelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingenomarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar tebeginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapenvan Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrumentte gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden.24Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvoldat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk datde intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke tebereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit dietevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werddoor proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan enuit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. 9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “deeigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die deactie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dittype altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via deintuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijkuitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experimentwordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar degrondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet hetbestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over dewerkelijkheid. 9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.25Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid metje directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan degrenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijzevan gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede? 12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

15

De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) danzien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen wordenmet de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuwin lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn vande gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9en 3)Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur inrelatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur wasleidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meeren meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens dezondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuwmoeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7) If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see thatwhen we would start with the intention to become Native to the planet wewill have to follow and integrate our manmade systems into supportive integratedsystems that are inline and in harmony with the natural system. We wouldneed for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have definedas Culture is by far not how cultures developed in early years, where therelation to the natural local environment was one of the keystones of howbeliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existenceof tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more oneof leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. Wewill have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renewour relationship with nature (10 and 4).While we have made Ecology into Economy, and especially in those placeswhere we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see whatis left of our humanitarian beliefs (11 and 5).Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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E-transferium
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arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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een positief
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ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

22Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie(nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties.Het “juiste” Perspe ctief 3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.23Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken detoekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist diedoelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingenomarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar tebeginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapenvan Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrumentte gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden.24Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvoldat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk datde intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke tebereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit dietevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werddoor proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan enuit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. 9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “deeigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die deactie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dittype altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via deintuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijkuitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experimentwordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar degrondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet hetbestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over dewerkelijkheid. 9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.25Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid metje directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan degrenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijzevan gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede? 12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

20

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) danzien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen wordenmet de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuwin lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn vande gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9en 3)Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur inrelatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur wasleidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meeren meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens dezondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuwmoeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7) If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see thatwhen we would start with the intention to become Native to the planet wewill have to follow and integrate our manmade systems into supportive integratedsystems that are inline and in harmony with the natural system. We wouldneed for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have definedas Culture is by far not how cultures developed in early years, where therelation to the natural local environment was one of the keystones of howbeliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existenceof tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more oneof leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. Wewill have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renewour relationship with nature (10 and 4).While we have made Ecology into Economy, and especially in those placeswhere we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see whatis left of our humanitarian beliefs (11 and 5).Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
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de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvoldat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk datde intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke tebereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit dietevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werddoor proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan enuit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.25Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid metje directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan degrenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijzevan gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede? 12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) danzien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen wordenmet de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuwin lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn vande gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9en 3)Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur inrelatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur wasleidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meeren meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens dezondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuwmoeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7) If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see thatwhen we would start with the intention to become Native to the planet wewill have to follow and integrate our manmade systems into supportive integratedsystems that are inline and in harmony with the natural system. We wouldneed for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have definedas Culture is by far not how cultures developed in early years, where therelation to the natural local environment was one of the keystones of howbeliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existenceof tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more oneof leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. Wewill have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renewour relationship with nature (10 and 4).While we have made Ecology into Economy, and especially in those placeswhere we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see whatis left of our humanitarian beliefs (11 and 5).Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvoldat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk datde intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke tebereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit dietevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werddoor proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan enuit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.25Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid metje directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan degrenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijzevan gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede? 12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) danzien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen wordenmet de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuwin lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn vande gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9en 3)Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur inrelatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur wasleidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meeren meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens dezondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuwmoeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7) If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see thatwhen we would start with the intention to become Native to the planet wewill have to follow and integrate our manmade systems into supportive integratedsystems that are inline and in harmony with the natural system. We wouldneed for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have definedas Culture is by far not how cultures developed in early years, where therelation to the natural local environment was one of the keystones of howbeliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existenceof tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more oneof leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. Wewill have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renewour relationship with nature (10 and 4).While we have made Ecology into Economy, and especially in those placeswhere we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see whatis left of our humanitarian beliefs (11 and 5).Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

6 ego-
parking

Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.

26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

5

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leers tellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.

26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking

12

De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8 ego-
parking

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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de kracht van
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aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

11

Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leers tellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

6

Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige si tuaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.
Het “juiste” Perspectief
6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”
6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =
Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking

12 ego-
parking

De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

5

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

6

Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.
Het “juiste” Perspectief
6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”
6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =
Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

25

Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief

6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart

14 ego-
parking
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.

6 ego-
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4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.



ego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking

E-transferium
Hier is stilstaan
bij verandering

de vooruitgang!

arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief

6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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“Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief

6

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.

7

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

22

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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17

e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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E-transferium
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ego-

parking
de kracht van een
positief aangestuurd
ego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future!

write poems
times’ power
power items
emit powers
empowers it

power
it’s me

“Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file. Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief

6

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.

7

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”

ego-
parking

Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.

ego-
parking
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bij verandering

de vooruitgang

Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside”
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief

6

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11

“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

16

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium

20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
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jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

22

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium

ego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium

18 ego-
parking

Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”
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Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.

ego-
parking

hier is stilstaan

bij verandering

de vooruitgang

Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside”

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

ego-parking en route towardsa viable future!e-transferium
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11

“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium

20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium

ego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.

15
e-transferium

ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”
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Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.
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de vooruitgang

Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.

7

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”

15

Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

20

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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voorkomen.

Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”
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Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.

ego-
parking

hier is stilstaan

bij verandering

de vooruitgang

Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

6

Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!

7

Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium

ego-
parking
en route towards
a viable future!
e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”
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parking

Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.
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Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

23ego-
parking

Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”
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Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.

ego-
parking

hier is stilstaan

bij verandering

de vooruitgang

Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.

oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart

14
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e-transferium

ego-
parking
en route towards
a viable future!
e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”

ego-
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Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.
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Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego1a. To evoke, 2evoke:•      To summon or call forth: actions that evoke our goals•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control. oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!

7

Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.

19

aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

20

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van deleesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoeminder vraagtekens hoe beter!!Blz. 1 okBlz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatiefaangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,beteugelenBlz. 3 okBlz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest isbedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletterBlz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen(we kunnen immers niet zonder)          Pagina 19 wijzigen in 5Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in terichten etc.Blz. 7 en 8 okDaarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevenser aan toevoegenDaarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle detekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergrooten geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatiefDaarna de info over het e-transferium met figuur.Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “writepoems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. duszonder “we horen het graag van je…..Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bijo.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”

ego-
parking

Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.

ego-
parking

hier is stilstaan

bij verandering

de vooruitgang

Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”

one
planet
jungle

de kracht van

een positief

aangestuurd

ego

ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3

Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego1a. To evoke, 2evoke:•      To summon or call forth: actions that evoke our goals•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control. oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

11

Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces  over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leers tellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)
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3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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e-transferium

ego-
parking
en route towards
a viable future!
e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van deleesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoeminder vraagtekens hoe beter!!Blz. 1 okBlz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatiefaangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,beteugelenBlz. 3 okBlz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest isbedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletterBlz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen(we kunnen immers niet zonder)          Pagina 19 wijzigen in 5Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in terichten etc.Blz. 7 en 8 okDaarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevenser aan toevoegenDaarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle detekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergrooten geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatiefDaarna de info over het e-transferium met figuur.Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “writepoems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. duszonder “we horen het graag van je…..Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bijo.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”

ego-
parking

Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.
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Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.

een pond veren

vliegt niet als er

geen vogel in zit

“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang

45

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke22. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passagesuit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego1a. To evoke, 2evoke:•      To summon or call forth: actions that evoke our goals•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control. oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parkingvruchtbaresamenwerkingstimuleren?Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

5

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzametussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is hetvan het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voortuit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!

7

Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspectief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.

24

Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.

15
e-transferium

ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van deleesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoeminder vraagtekens hoe beter!!Blz. 1 okBlz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatiefaangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,beteugelenBlz. 3 okBlz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest isbedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletterBlz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen(we kunnen immers niet zonder)          Pagina 19 wijzigen in 5Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in terichten etc.Blz. 7 en 8 okDaarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevenser aan toevoegenDaarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle detekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergrooten geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatiefDaarna de info over het e-transferium met figuur.Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “writepoems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. duszonder “we horen het graag van je…..Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bijo.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc. Dit manifest is bedoeld voor iedereendie langdurig en vruchtbaarwil samenwerken.
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Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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“Aan de horizon gloort
de ontdekking van (her)oriëntatie

als zwaarte kracht,
in tegenstelling tot de doelstelling;

de intuïtie overwint.”
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Deze zin staat voor de zwangere belichaming van
een zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ook
de volgende genratie de vrucht mag plukken.

Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moet
een verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.
Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis even
divers als de vele visies die in het verleden of in de huidige
tijd over de toekomst zijn geschreven.

Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens ons
gedachte-experiment, aankwamen bij de poort van het
e-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,
lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkens
opnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeelde
ervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepen
te worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegen
en bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-
transferium betekende.

U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het en
hoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moeten
wij u schuldig blijven want deze zit verborgen in het
experiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willen
worden voor beantwoording.

De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijk
beantwoorden; wij waren net als u op weg naar de
toekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowel
fysiek als digitaal staan we in de file.
In een à-sociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure
agreements, groene trendsetters en containers vol
duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.
De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan
de ander staan als het ware te kijken naar de file aan
de andere kant van de weg. Botsende ego’s. De file
waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en
bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de
ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook
als derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed
maar door een overwoekering van specialismen is de
vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden.

Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:
ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarde
rustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaan
welkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geen
ego te groot”.

David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar van
het hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, een
aantal keren hebben mogen overnachten. De routekaart
die we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-
transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreis
werd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en te
experimenteren om uiteindelijk vol verwondering het
verkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.
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Vol verwondering, want een Einde Doodlopende Weg
verkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nog
niet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar we
ons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifest
is een verslag van die verwondering en de start van ons
gedachte experiment.

Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaring
riep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet als
er geen vogel in zit.
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“a pound of feathers wont take flight
if there’s no bird inside”
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bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.

Imago: zoals anderen mij zien.

Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.

Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,
datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar ons
idee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factoren
spelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wij
graag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag je
spreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echter
maar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid niet
zichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurd
vanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juist
die aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.

W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,
kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijke
eigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenal
een meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.

Identiteit: Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectief
gekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die de
mens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkheden
daartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagde
pogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle
pogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet
kunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De
uitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit een
geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en
waarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,is
een behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Een
krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtief
als natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereiken
van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs
door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnen
we niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)
heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijke
waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijke
waardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaas
nooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijke
proporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die ons

Identiteit:

•     de eigenschap van volkomen overeenstemming
•     absolute of essentiële gelijkheid
•     eenheid van wezen

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan
een vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig
is om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie
van meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som
van alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich
nuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft
aan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De
zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ook
pogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de
missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnen
definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de
uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk door
alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingen
als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en
daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit
van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt
deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van
gelijkwaardigheid.

Het juiste Perspectief

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit
echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde
en gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt
bij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen
groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk
nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapen
van Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden
voor de moderne technologische vooruitgang?
Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijk
klinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnen
meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding of
neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geen
wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bij
toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kan
opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het via
stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door
proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit
kunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context
van waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of
verwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we ons
vanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens die
technologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn:
A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” die
toch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijk
staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks alle
goede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiek
als digitaal in de file. In een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,
groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten
blokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker
dan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant
van de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici
en de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de
kolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware
het afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopen
van de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde
of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekering
van specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de
vooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zal
blijken te zijn.

hier is stilstaan
bij verandering
de vooruitgang
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de context
van de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid
van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen
mislukken of de missie (nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

Het “juiste” Perspectief
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In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moet
zetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk
aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bij
het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,
religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is
bereikt. Dus waar te beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen van
Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument te
gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd
wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen in
Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust
kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.
Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op het
emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,
roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?
Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.
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Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.
Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “An
inconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoe
het daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel
ondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goede
bedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten van
ons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar op
die weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laat
staan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niet
te spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,
lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.
Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnen
parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

6

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is
het van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voor
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dus
stoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie
welke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie te
doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zien
wat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensen
in je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!”
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Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begrip
katalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever en
ondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen en
organisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel en
onafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belang
van omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf de
discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in de
besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdoor
is een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.
Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatie
verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

17

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is
inlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controle
drift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen
creëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen
beter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledag
de betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan het
vinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2

ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.

11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven

om met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in te

spannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede

over de Menselijke Waardigheid

13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enige
vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan een
door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meer
in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullen
worden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meer
kunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dan
de eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaarde
zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsieke
motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van de
doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel of
subdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederom
een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectief
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Van ego-parking naar e-transferium
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De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom leren
om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende
generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden
duurzaam ontwikkelen.

De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals door
Pico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.
Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?
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En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologie
met betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijl
de projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd een
doelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere en
harmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’s
zitten ons allemaal in de weg.

Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van
hun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet
verdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit
een collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken
gaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan
aan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook
de kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.
De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnen
dit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belang
te laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenal
gevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigen
mogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelen
met betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processen
aangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepast
om garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie van
de eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezicht
behouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van een
volgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of worden
onderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vaker
onbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.

Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moeten
daarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een
volgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het
heden duurzaam ontwikkelen.

Zou ego-parking
kunnen bijdragen aan
Wereld Vrede?

3Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke22. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passagesuit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego1a. To evoke, 2evoke:•      To summon or call forth: actions that evoke our goals•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control. oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdego

In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons E go voor het onvermogen
om vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parkingvruchtbaresamenwerkingstimuleren?Al méér dan  20.00 0 jaar zorgt ons e go voor het onvermogenom vernie uwing vast te houden en over te dragen aan anderen.
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Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzametussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is hetvan het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voortuit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.

6

Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid

8

Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.

9

Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

1
knowledge

“More the knowledge
lesser the ego,

Lesser the knowledge
more the ego.”

Albert Einstein
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Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van
alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.
De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijn
zeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerde
of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerlei
oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie
(nog) niet doen slagen.

Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragen
perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf
wordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke
stromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteit
en daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9

van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt deze
niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.

In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdaging
zoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echter
te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde en
gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging van
onmetelijke proporties.

Het “juiste” Perspe ctief

3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,

met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -

“absolute of essentiële gelijkheid”.
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Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10

instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken de
toekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist die
doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen
omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te
beginnen?

Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapen
van Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrument
te gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidige
natuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voor
de moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkeren
van ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid met
een lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentie
om het ego als ding of neurologisch concept te duiden.
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Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol
dat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat
de intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke te
bereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die
tevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd
door proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en
uit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.

Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morele
vooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context van
waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijt
en in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,
zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgang
omringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor een
morele en ecologische ondergang.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.

Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juiste
manier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,
daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele en
misschien wel politieke overtuigingen.

9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “de

eigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.

10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de

actie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit

type altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de

intuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk

uitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment

wordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de

grondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het

bestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de

werkelijkheid.

9

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-
educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.
Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.

Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangs
verschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;
“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektocht
van zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. Herman
Wolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vat
prachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaat
voor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),
blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.
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Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid met
je directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,
elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan de
grenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijze
van gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?

Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over de
menselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.
Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot een
wil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen
we en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesproken
en steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.
Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate
beschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenen
die worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op te
pakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op het
idee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nu
voorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.

Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate:
 “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik niet
opgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegen
opgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid en
van een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassen
te zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.
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“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat niet
omdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dat
het bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegen
is in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist de
zwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigen
beweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijkt
krijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maar
iets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeert
naar huis.”

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”
zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,
Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf de
volgende grote vraag te stellen:

Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?

12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorzien

door Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverij

Groningen)

6 ego-
parking

3.gedachte-experiment

4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.

write poems
time’s power
power items
emit powers
empowers it
power it’s me

We could WRITE POEMS but
TIME’S POWER limits us to design
POWER ITEMS that EMITS POWER
and EMPOWERS IT for all of us to say
POWER IT’S ME!
(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart

14

17

e-transferium

ego-
parking
en route towards
a viable future!
e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)
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Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectief
bijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)

Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionale
economieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemen
verbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to the
Planet (1).

De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan te
gaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook de
kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsieke
motivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voor
staan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren om
duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatie
in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaam
ontwikkelen.

15
e-transferium

ego-
parking

en route towards
a viable future!
e-transferium

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn van
de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9
en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de
zondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw
moeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de
natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbij
altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren
kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagt
aan werkgelenheid. (12 en 6)

Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er van
bewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelen
en ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuit
de juiste intentie. (13 en 7)

If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see that
when we would start with the intention to become Native to the planet we
will have to follow and integrate our manmade systems into supportive integrated
systems that are inline and in harmony with the natural system. We would
need for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have defined
as Culture is by far not how cultures developed in early years, where the
relation to the natural local environment was one of the keystones of how
beliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existence
of tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more one
of leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. We
will have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renew
our relationship with nature (10 and 4).

While we have made Ecology into Economy, and especially in those places
where we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see what
is left of our humanitarian beliefs (11 and 5).

Educational programs will have to change what automatically will support a
next generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,
effective form of Employability (12 and 6).

Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,
grows to understand that locally we will have to create and support regional
economies as integrated ecosystems that are in line with a global intention of
becoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van deleesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoeminder vraagtekens hoe beter!!Blz. 1 okBlz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatiefaangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,beteugelenBlz. 3 okBlz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest isbedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletterBlz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen(we kunnen immers niet zonder)          Pagina 19 wijzigen in 5Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in terichten etc.Blz. 7 en 8 okDaarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevenser aan toevoegenDaarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle detekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergrooten geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatiefDaarna de info over het e-transferium met figuur.Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “writepoems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. duszonder “we horen het graag van je…..Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bijo.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc. Dit manifest is bedoeld voor iedereendie langdurig en vruchtbaarwil samenwerken.
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arking e-transferium@@ @ego-parkingego-e-transferium ego-parkinge-transferiume-goparking en route-towards a viable future!de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumÈØ∏”’»ÆÚÒÔÓÌÏÎÍÅÛÙÇ◊® hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium einde-doodlopendeweg hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumeinde-doodlopendeweg ego-parkingkan de wiegedood bijduurzame ontwikkelingvoorkomen. Al méér dan  2.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parkingveroorzaaktvruchtbaresamenwerking eindedoodlopendewegego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferiumego-parking de kracht van eenpositief aangestuurdego; e-transferium enddeadend en routetowards aviable future!ego-parking the force of anpositive empoweredego; e-transferiumen routetowards aviable future! write poemstimes’ powerpower itemsemit powersempowers itpowerit’s me “Aan de horizon gloortde ontdekking van (her)oriëntatieals zwaarte kracht,in tegenstelling tot de doelstelling;de intuïtie overwint.”ego-parking Deze zin staat voor de zwangere belichaming vaneen zoektocht naar een toekomstbeeld waarvan ookde volgende genratie de vrucht mag plukken.Door wie deze zin ooit is opgetekent of uitgesproken moeteen verfijnd gevoel voor accentuering hebben gehad.Zonder leestekens en of intonatie is de betekenis evendivers als de vele visies die in het verleden of in de huidigetijd over de toekomst zijn geschreven.Wij ontdekten deze zin toen we onderweg tijdens onsgedachte-experiment, aankwamen bij de poort van hete-transferium. Hoog boven de, onverwacht kleine poort,lazen we de zin, opgetekent in een gedachtewolk, telkensopnieuw en kreeg deze gevoed door onze gedeeldeervaringen, de accenten die de zin nodig had om begrepente worden. Of zoals Hans vaker zei: “het gaat om bewegenen bewogen worden”, wat voor ons de toegang tot het e-transferium betekende.U zult zich afvragen hoe kwamen wij hier, waar is het enhoe is het daar? Het antwoord op de laatste vraag moetenwij u schuldig blijven want deze zit verborgen in hetexperiment, waarvan u deelgenoot zult moeten willenworden voor beantwoording. De vraag hoe we hier kwamen kan ik u makkelijkbeantwoorden; wij waren net als u op weg naar detoekomst, op een snelweg die vastliep, vastloopt! Zowelfysiek als digitaal staan we in de file.In een à-sociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosureagreements, groene trendsetters en containers volduurzaamheids- labels en certificaten blokkeren de weg.De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dande ander staan als het ware te kijken naar de file aande andere kant van de weg. Botsende ego’s. De filewaarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen enbouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van deander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrookals derde of vierde rijstrook geeft de Egocentrist moedmaar door een overwoekering van specialismen is devluchtstrook van her-educatie onbegaanbaar geworden. Vandaar dat wij intuïtief de afslag namen bij het bord:ego-parking! Een allervriendelijkste oudere heer gebaarderustig door te rijden, heette ons in het voorbij gaanwelkom en riep nog iets als: “Er is altijd plaats, geenego te groot”.David, zo heette hij, naar later bleek de eigenaar vanhet hotel waar we gezien de eindeloos lijkende weg, eenaantal keren hebben mogen overnachten. De routekaartdie we hier meekregen leidde ons in alle rust naar het e-transferium, en gezien de duur van de ontdekkingsreiswerd ons alle kans geboden om ervaringen te delen en teexperimenteren om uiteindelijk vol verwondering hetverkeersbord “Einde Doodlopende Weg” te passeren.ego-parkinghier is stilstaanbij veranderingde vooruitgangVol verwondering, want een Einde Doodlopende Wegverkeersbord lijkt zinloos, van weinig tot geen nut. Om nogniet te spreken van ons doel, het e-transferium, waar weons ego zouden kunnen parkeren. Het volgende manifestis een verslag van die verwondering en de start van onsgedachte experiment.Vol vertrouwen en gesterkt door een rijkdom aan ervaringriep Hans: En Route!, ook een pond veren vliegt niet alser geen vogel in zit.een pond verenvliegt niet als ergeen vogel in zit“a pound of feathers wont take flightif there’s no bird inside” oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium oneplanetjungle de kracht vaneen positiefaangestuurdegoego-parking en route towardsa viable future!e-transferium

bij intrinsieke motivatie draait het om het spel, en bij extrinsieke motivatie om de knikkers.

Task/ego involvement[]
A student is described as task-involved when he is interested in the task for its own qualities. This is associated with higher
intrinsic motivation. Task-involved students are less threatened by failure because their own ego is not tied up in the success
of the task.
A student who is ego-involved will be seeking to perform the task to boost their own ego, for the praise that completing the
task might attract, or because completing the task confirms their own  (e.g. clever, strong, funny etc...) Ego-involved students
can become very anxious or discouraged in the face of failure, because such failure challenges their self-concept.
Approach/avoidance goals[]
Not all goals are directed towards approaching a desirable outcome (e.g., demonstrating competence). Goals can also be
directed towards avoiding an undesirable outcome (e.g., avoiding the demonstration of incompetence to others).
It is thought that approach goals contribute positively to intrinsic motivation whereas avoidance goals do not.

Ego: zoals ik wil dat anderen mij zien.Imago: zoals anderen mij zien.Wat de ander over mij of van mij denkt kan veel invloed op het ego hebben.Persoonlijkheid wordt gevormd door datgene wat we doen, zeggen, uitstralen.Het bepaalt ons imago,datgene wat anderen collectief van ons denken en hoe anderen ons zien. Het ego echter is naar onsidee een sturingsmechanisme dat onze zelfbeeld continu beïnvloed. Zowel externe als interne factorenspelen hierbij een rol. Zeker omdat we vanuit het ego een wensbeeld krijgen voorgeschotelt zoals wijgraag willen dat de ander ons ziet. Als dat volledig in overeenstemming is met ons imago mag jespreken van een ware identiteit. Let wel dit zegt niets over goed of slecht. De ware identiteit blijft echtermaar al te vaak verborgen en meestal omdat de persoon in kwestie zijn echte persoonlijkheid nietzichtbaar maakt. Als je ego geraakt wordt door externe invloeden zal er altijd een reactie, aangestuurdvanuit dat ego, binnen je persoonlijkheid plaatsvinden. Binnen ons gedachte experiment willen we juistdie aansturing parkeren, zeker waar deze extreme reacties uitlokt en voor conflictsituaties zorgt.W e doen niet wat we zeggen, we zeggen niet wat we doen en we meten ons zelf allerlei kwaliteiten,kennis en kunde aan en tonen onszelf tenslotte meer vanuit materialistisch bezit dan daadwerkelijkeeigenwaarde, van waaruit we een meerwaarde zouden kunnen zijn voor de ander. We creeeren bovenaleen meerwaarde voor ons zelf. Het ego welteverstaan.Identiteit: Identiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezenVoldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen om een, vanuit het collectieve perspectiefgekozen, gezamenlijke doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som van alle individuen en alle kenmerken die demens onderscheiden, zich nuttig inzetbaar te maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. De zoektocht naar de mogelijkhedendaartoe is van alle tijden en er zijn zeker al vele pogingen ondernomen, meer of minder geslaagdepogingen, maar zeker ook pogingen met desastreuze gevolgen.In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodakelijkheid van handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk allepogingen daartoe doen mislukken of de missie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het nietkunnen definiëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. Deuitdaging opzichzelf wordt en werd feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit en daarmee vanuit eengeheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid enwaarom weerspiegelt deze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds individulistischer wordende samenleving de uitdaging zoeken in collectieve waardecreatie,iseen behoorlijke uitdaging. Dit echter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ider individu is een uitdaging van onmetelijke proporties. Eenkrachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme instinktief en waardigheid intuïtiefals natuurlijk aangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt naar het bereikenvan juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfsdoor ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen? Puttend uit het verleden kunnenwe niet om het manifest “ Rede over de menselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494)heen. Natuurlijk de inhoudelijke beweegreden voor Picoom te komen tot een wil om de werkelijkewaardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepen we en ja de rede voor de menselijkewaardigheid is het waard om uitgesproken en  steeds opnieuw beluiterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter  vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitate beschreven (want helaasnooit door hem uitgesproken) moverende redenen die worden aangevoerd een uitdaging van dergelijkeproporties op te pakken waarmee hij zijn kritikasters de mond wilde snoeren, die onsIdentiteit:•     de eigenschap van volkomen overeenstemming•     absolute of essentiële gelijkheid•     eenheid van wezen Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aaneen vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodigis om de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatievan meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de somvan alle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zichnuttig inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeftaan het begrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid. Dezoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen, zeker ookpogingen met desastreuze gevolgen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of demissie (nog) niet doen slagen. Belangrijkste rede is het niet kunnendefiniëren van het collectief gedragen perspectief van waaruit men deuitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelf wordt en werd feitelijk dooralle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijke stromingenals waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteit endaarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteitvan de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegeltdeze niet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken vangelijkwaardigheid.Het juiste Perspectief In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Ditechter te willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaardeen gelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedtbij het bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velengroeperingen, religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijknog nooit is bereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment. Het geheime wapenvan Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is gewordenvoor de moderne technologische vooruitgang?Ook wij beseffen dat het parkeren van ons ego, even onwaarschijnlijkklinkt als dat je op gelijke snelheid met een lichtbundel zou kunnenmeefietsen en tevens hebben we niet de pretentie om het ego als ding ofneurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegd wij zijn geenwetenschappers, maar het stemt hoopvol dat Neurologen in Stanford bijtoeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlust kanopwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken. Het viastroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd doorproefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uitkunt zetten? Tijdelijk even parkeren.  Egoparking als gedachte-experiment”.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de contextvan waardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag ofverwijt. Maar ondanks alle comfort, zorg en veiligheid waarmee we onsvanuit technologische vooruitgang omringen, is het tevens dietechnologische vooruitgang die zorg draagt voor een morele ondergang.Zoals daar ondermeer zijn:A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “an inconvenient truth” dietoch wel een heel negatief beeld bewerkstelligen van hoe het daadwerkelijkstaat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let wel ondanks allegoede bedoelingen. Maar op weg naar de toekomst, staan we zowel fysiekals digitaal in de file. In een asociale file.Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements,groene trendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificatenblokkeren de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijkerdan de ander staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kantvan de weg. Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politicien de groot geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter dekolossale vrachtwagens die de woekerpolissen en bouwfraudes, als warehet afval richting de afgrond brengen met het idee dat ze over de puinhopenvan de ander, de overkant toch wel bereiken. De vluchtstrook als derdeof vierde rijstrook geeft de Egocentrist moed maar door een overwoekeringvan specialismen is de vluchtstrook van her-educatie onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering devooruitgang. Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zalblijken te zijn.hier is stilstaanbij veranderingde vooruitgang45Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele meer of minder geslaagde pogingen ondernomen. In de contextvan de tijd, het gevoerde of gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheidvan handelen, allerlei oorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doenmislukken of de missie (nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmt, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit3van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.Het “juiste” Perspectief6In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties. Een krachtsmeting die een transitie in gang moetzetten waarbij altruïsme4 instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijkaangeboren kenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt bijhet bereiken van juist die doelstelling die alhoewel door velen groeperingen,religies en beschavingen omarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit isbereikt. Dus waar te beginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment5. Het geheime wapen vanAlbert Einstein. Wie zijn wij om als niet natuurkundigen een instrument tegebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de peilers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego, even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden. Zoals reeds gezegdwij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvol dat neurologen inStanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk dat de intense vechtlustkan opwekken om te overleven of het onmogelijke te bereiken6.Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit die tevens op hetemotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werd door proefpersonen,roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan en uit kunt zetten?Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment”.7Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Zoals daar ondermeer zijn: A-sociale media en B-films als bijvoorbeeld “Aninconvenient truth” die toch wel een heel negatief beeld laten zien van hoehet daadwerkelijk staat met onze maatschappelijk gedragen norm. Let welondanks alle goede bedoelingen. Helaas zijn er ook velen met minder goedebedoelingen en worden we ons meer en meer bewust van de effecten vanons handelen. We banen ons allemaal een weg naar de toekomst, maar opdie weg staan we zowel fysiek als digitaal in de file. In een asociale file.3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actieonderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit typealtruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtieopschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunthebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordtgevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslagis telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderenvan aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.10Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen. Want hoe je het ook went of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. Het vinden van een eigen weg, laatstaan een weg van gezamenlijkheid met je directe naaste, om helemaal niette spreken van een weg voor de mensheid, elk individu op de planeet aarde,lijkt een stap die voorbij gaat aan de grenzen van ons voorstellingsvermogen.Maar wat als we ons ego, bij wijze van gedachte experiment zouden kunnenparkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid” van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen7.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.11“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meDit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie enwat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een bredesociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is.De kracht dus van een positief aangestuurd ego!Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming dewereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschapdat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor hetonvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderenen toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!In het creatie proces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn ishet van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaanwe ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’sis er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt vooruit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over denoodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijkzijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of driebereid zijn om te delen met andere kinderen8, ook als dat deels ten kostegaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijkomdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomenals het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.One Planet Jungle14Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moetenwerken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaalgeboren worden maar snel een periode in gaan van meer egoïsme.Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflict situaties zitten in hetfeit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alleomstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewondenego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kan je dusstoppen het ego niet, maar het eigen belang zit ons behoorlijk in de weg!Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend tedenken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visiewelke terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan makenwe ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dusnaast de wetenschap niet zonder de willenschap om de grote autonomie tedoorbreken.Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we inde toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar moeten betrekken en zienwat het beste werkt. We moeten afleren om er dingen uit te halen die onshet beste uitkomen. Wat we ook niet langer moeten accepteren is dat mensenin je omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer jeongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuurdat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlingecommunicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg datde morele empathie eerder afneemt als toeneemt en er sprake is vaninflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de VerenigdeNaties9. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maarhet niet goed kunnen!”15Het katalistisch denken en werken (KDEW)10 en daaraan gekoppelde begripkatalist kan ondersteunen in het samenwerken. Vanuit een specifiekmaatschappelijke opvatting houdt het begrip katalist in: vormgever enondersteuner in processen die van belang kunnen zijn voor mensen enorganisaties. De katalist en dus ook humanist11 is een professioneel enonafhankelijk persoon met een eigen oordeel vorming waarin het belangvan omgaan met de betrokkenen voorop staat en streeft naar menselijkheid.Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen wemoeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijnom onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en–ontwikkeling12, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratioen emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.16Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitendte verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijkelegitimering voor een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht vanhet individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raisond’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werkenen in de toekomst willen leven en werken.Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelf dediscussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in debesluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken. Hierdooris een veel te “technische” manier van denken en communiceren ontstaan.Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met informatieverwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardooralles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht ingrote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkstestukje van de veranderpuzzel.Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hunonderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewustworden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteelbestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in debetekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samengeklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschapkunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat hetten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die eenblijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.17Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom isinlevingsvermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogencreëren vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingenbeter geleiden en gedragen worden en dat in de werkelijkheid van alledagde betrokkenen ook andere talenten kansen biedt om bij te dragen aan hetvinden van de eigen oplossingen. Zo ontdek je ook de waarde van de ander.13De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgenswerkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragenaan anderen en toekomstige generaties.“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts7. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)8.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doetonderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naardingen wijzen om anderen te helpen.9.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp vanreflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld alstheologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de MenselijkeWaardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)10. Katalistisch Denken en Werken vanuit het Chain Value Management systeem is een door Evoke2ontwikkelde werkwijze die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid.11.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar eengeloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof datberust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij alssuprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)12. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeeldenin de vorm die je verkiest... de keuze vrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... strevenom met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het aller hoogste en ons uit alle macht in tespannen om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Redeover de Menselijke Waardigheid13.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin allebijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid wordenbeseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking””Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijfthij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)19Wie zijn of haar ego, groot of klein, parkeert zal niet gehinderd door enigevorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen kunnen gaan werken aan eendoor het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware niet meerin je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en taakgerichtheid zullenworden versterkt omdat tevens de mensen met een groot ego dit niet meerkunnen doen laten gelden en daarmee ook andere benaderingswijzen dande eigen, zullen omarmen als deze het gezamenlijke doel van meerwaardezal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent voor de intrinsiekemotivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie, het behalen van dedoelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat als een doel ofsubdoel wordt bereikt het principe van gelijkwaardigheid zorgt voor wederomeen intrinsieke stimulans bij de gehele groep.Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hunexpertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook niet verdwijnen.Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit een collectiefeen doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.Van ego-parking naar e-transferium20De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generaties overstijgend. We moeten daarom lerenom duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgendegeneratie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het hedenduurzaam ontwikkelen.De eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid” zoals doorPico zelf in eerste instantie bedacht is “Carmen de Pace”, Zang over de Vrede.Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede?19

En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote onderneming
een jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschoten
is, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.
De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is de
lof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eerste
plaats de wil.’”

De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn infeite vervangbaar door vele passages uit

wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.

Uitnodigen als coauteur.

Onze ervaringen binnen projecten die vastlopen of zelfs volledig mislukken
laten zien dat grote ego’s die botsen niet eens vanuit tegengestelde overtuigingen
(richtingen) of andere doelstellingen opereren. Vaak, om niet te zeggen altijd,
speelt daarbij de extrinsieke stimulans van beloning en de beloningstructuur
een belangrijke rol. De afspraken over beloning die worden gemaakt achter
gesloten deuren en daarmeee voor de buitenwereld verborgen blijven hebben
zelfs een negatief effect op de Ego’s in de uitvoerende praktijk. In meer en
meer gevallen blijkt dat zij intrinsiek gestimuleerde individuen zullen
tegenwerken als de eigen extrinsieke motivatie in gevaar komt of niet in lijn
ligt met de andere grote Ego’s. Zelfs als dat betekent dat de eigen ideologiemet betrekking tot de doelstelling moet worden geschonden. En dat terwijlde projecten waarbinnen wij gevraagd werden te ondersteunen altijd eendoelstelling hadden met betrekking tot een betere, gezondere, veiligere enharmonieuzere, liefst duurzame wereld. Het ego, en zeker de grote Ego’szitten ons allemaal in de weg.Natuurlijk zijn deze ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak vanhun expertise, kennis en overtuigingen en moet het ego ansich ook nietverdwijnen. Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuiteen collectief een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereikengaat bepalen. De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voorstaanaan te gaan, de oplossingsrichtingen en strategiën, de technologiën als ookde kapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn allen ruimschoots aanwezig.De grootste stoorzender is echter het ego van juist die mensen die binnendit speelveld van mogelijkheden niet in staat zijn om het gezamenlijke belangte laten prefereren boven het individuele. Het ego wordt daarbij bovenalgevoed door externe systeemfactoren waarbij synchronisatie van de eigenmogelijkheden in relatie tot tijdsduur en mogelijke snelheid tot handelenmet betrekking tot de gezamenlijke doelstelling onmogelijk wordt.

Scoringsdrang, de drang tot noodzakelijk succes voor behoud van status,
positie of inkomen leiden door de afzonderlijk gestelde systeemeisen, als
bijvoorbeeld vastgestelde bestuurlijke termijnen, tot acties die wellicht
egostrelend echter zeker niet verantwoord bijdragen aan een voortdrurend
succes van het collectief.

Ook de wil om te “pleasen” leidt vaak tot aanpassingen binnen eenzijdig
geformuleerde regels en bepalingen die voortkomen uit bijvoorbeeld
certificeringsprogramma’s. Zeker, voorschreidend inzicht leidt tot nieuwe
ontwikkelingen, echter maar al te vaak worden procedures en processenaangepast aan de grillen van de markt of worden wederom eenzijdig aangepastom garant te kunnen staan voor een succesvoller lijkende implementatie vande eigen ideologie. Daarbij blijft welliswaar de einddoelstelling als vergezichtbehouden, maar het vooruitzicht van beloning voor het bereiken van eenvolgende stap moet telkens opnieuw intrinsiek worden opgewekt of wordenonderhouden. Gebeurd dit niet dan ligt gemakzucht, bewust en zelfs vakeronbewust op de loer en sluipt langzaam maar zeker de procesgang binnen.Logisch omdat de beloning voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, eigenlijk altijd generatie overschrijdend zijn qua tijdsduur. We moetendaarom leren om duurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat eenvolgende generatie in de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in hetheden duurzaam ontwikkelen. Zou ego-parkingkunnen bijdragen aanWereld Vrede?
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Geschreven door Frans Aerdts en Hans Havers, evoke2

2. De voetnoten en verwijzingen zijn onze keuzes, maar zijn in feite vervangbaar door vele passages

uit wetenschappelijke, filosofische of religieuze geschriften en uitgaven door de eeuwen heen.
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1a. To evoke, 2evoke:

•      To summon or call forth: actions that evoke our goals

•      To call to mind by naming, citing, or suggesting: scripts that evoke our goals

•      To create, especially by means of the imagination: a book that evokes the means to meet our needs.

•      To call forth or bring out (something latent, hidden, or unexpressed): draw (out) Induce, stimulate

•      To evoke instead of revoke: positive versus negative, support versus control.
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In de woorden van Ernst Jünger, tijdgenoot van Herman Wolf; “Onder het
almaar glanzender gepolijste oppervlak, onder alle gewaden waarmee we
ons als illusionisten hebben bekleed, bleven we naakt en ongetemd als de
mensen van het woud en de steppe”.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert EinsteinWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)

Kan ego-parking
vruchtbare

samenwerking
stimuleren?

Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons ego voor het onvermogen
om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.

11

Wie zijn of haar ego, groot of klein, tijdelijk parkeert zal niet gehinderd door
enige vorm van gevoelsbeïnvloeding door anderen, kunnen gaan werken
aan een door het collectief gedefinieerde doelstelling. Je kunt als het ware
niet meer in je ego aangetast worden. De intrinsieke motivatie en
taakgerichtheid zullen worden versterkt omdat tevens de mensen met een
groot ego dit niet meer kunnen doen gelden en daarmee ook andere
benaderingswijzen dan de eigen zullen omarmen als deze het gezamenlijke
doel van meerwaarde zal voorzien. Wat automatisch een stimulans betekent
voor de intrinsieke motivatie van de gehele groep. De extrinsieke motivatie,
het behalen van de doelstelling heeft geen direct effect meer, anders dan dat
een doel of subdoel wordt bereikt. Het principe van gelijkwaardigheid zorgt
voor wederom een intrinsieke stimulans bij de gehele groep.

Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan een
vanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is om
de doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie van
meerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Oftewel als mens zich nuttig
inzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan het
begrip, de norm, het idee of het ideaal van de gezamenlijke doelstelling.

Natuurlijk zijn ego’s noodzakelijkerwijs ook de reden en oorzaak van hun
expertise, kennis en overtuigingen en kan het ego ansich ook niet verdwijnen.
Wij stellen echter voor om het ego te parkeren zodra men vanuit samenwerking
een doelstelling en de wijze waarop men deze wil bereiken gaat bepalen.

Samenwerken vanuit ego-parking
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De wil om kleine of grote uitdagingen waar we als organisaties, overheden
of zelfs als mensheid voor staan aan te gaan, de oplossingsrichtingen en
strategieën, de technologieën als ook de kapitaalgoederen die hiervoor nodig
zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.

Toch lukt het ons als mens (mensheid) niet goed om zelfs op kleinschalig
niveau van een organistie, bedrijf of projectteam, langdurige samenwerking
zo in te richten dat de intrinsieke motivatie zo wordt gestimuleerd dat het
niet meer de vraag is of we resultaten halen, maar wanneer en hoe snel we
deze vruchtbaar kunnen overdragen aan anderen.

De (snel)weg naar de toekomst loopt vast door botsende ego’s. We staan met
elkaar in een file. Zowel fysiek als digitaal in een asociale file.

Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groene
trendsetters en containers vol duurzaamheidslabels en certificaten blokkeren
de weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de ander
staan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.
Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de groot
geldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagens
die de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrond
brengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkant
toch wel bereiken. Maar ook de vluchtstrook als derde of vierde rijstrook
voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaar
geworden.

Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij het
bord e-transferium; egoparking.
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Een gedachte-experiment waarbij wij ieder individu, betrokken bij een vorm
van samenwerking, binnen kleine of grote vraagstukken de kans bieden hun
eigen ego tijdelijk te parkeren. Een parkeertijd in het proces van samenwerking
inbouwen waarbij we niet alleen begrijpen maar ook beseffen dat we geen
andere resultaten mogen verwachten als we telkens op een zelfde manier
acteren. Een moment waarbij het ego positief kan worden geladen door te
ontdekken dat samenwerking alleen dan langdurig resultaatgericht en
levensvatbaar kan worden ingezet.

Met het inzetten van de ego-parkeerkaart creëren we een ego-transferium.
Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang. Zodat de weg naar de
toekomst geen doodlopende weg hoeft te zijn.

4.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die de actie

onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dit type

altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via de intuïtie

opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomen

acties.

5.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijk uitgangspunt

hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experiment wordt

gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar de grondslag

is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet het bestuderen

van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over de werkelijkheid.

6.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.
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Dit manifest “one planet jungle” is een oproep, niet gehinderd door wie en
wat dan ook, om de waardigheid van de mens te behouden in een brede
sociale context zonder de selectie van wat goed en slecht is. Een duurzame
tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot en geen schade berokkent.
De kracht dus van een positief aangestuurd ego!

Het lijkt nogal een waagstuk om vanuit eigen ervaringen en waarneming de
wereld van botsende ego’s te benaderen. De beweegreden is de wetenschap
dat ons ego ons heeft gebracht waar we nu staan maar ook zorgt voor het
onvermogen om vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen
en toekomstige generaties. Dit zien we dagelijks om ons heen gebeuren!
In het creatieproces naar een nieuw wereldbeeld en nieuw bewustzijn is het
van het grootste belang dat in het streven naar een evenwichtig samengaan
we ons ego tijdelijk parkeren. Want door alsmaar met elkaar botsende ego’s
is er geen sprake van gemeende loyaliteit. Dit loyaliteitsconflict komt voort
uit het feit dat we niet allemaal positief of gelijkwaardig denken over de
noodzakelijk veranderingen. Daarbij komt dat we als wereldburgers afhankelijk
zijn van een vreedzame wijziging van het huidige systeem.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen tot een jaar of drie
bereid zijn om te delen met andere kinderen3, ook als dat deels ten koste
gaat van henzelf. Die bereidheid daalt snel als ze ouder worden kennelijk
omdat het delen niet ontwikkeld wordt. Die bereidheid kan weer terugkomen
als het maar niet ten koste gaat van je eigenheid.

One Planet Jungle

3.Ulf Liszkowski, pyscholoog verbonden aan het  Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek, doet

onderzoek naar aangeboren hulpvaardigheid. Hij ziet bij baby’s van veertien maanden al dat ze naar

dingen wijzen om anderen te helpen.
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Afhankelijk van cultuur, schaarste, tradities of taboes zouden we dus moeten
werken aan die loyaliteit in de wetenschap dat we allemaal als mens sociaal
geboren worden maar snel een periode ingaan van meer egoïsme.
Egoïsme heeft de neiging zich uit te breiden. Conflictsituaties zitten in het
feit dat we als mens ook een schakel willen zijn, alleen niet onder alle
omstandigheden. We hoeven echter niet langer te struikelen over opgewonden
ego’s als we meer vertrouwen op elkaars inzichten. Egoïsme kun je dus
stoppen, het ego niet. Maar het eigenbelang zit ons behoorlijk in de weg!

Met dit manifest willen we een mogelijkheid bieden om vormgevend te
denken, een sleutel tot inzicht te krijgen in het realiseren van visie. Visie die
terug te voeren is in een realistische wereld vol van nuances.
Omgevingsfactoren beïnvloeden ons egoïsme in sterke mate. Dan maken
we ons de normen van de omringende samenleving eigen. We kunnen dus
naast de wetenschap niet zonder de “willenschap” om de grote autonomie
te doorbreken.

Zeker is dat er al belangrijke stappen voorwaarts zijn gezet maar dat we in
de toekomst bij onze plannen en behoeftes elkaar gaan betrekken en zien
wat het beste werkt. Leten we afleren om er die dingen uit te halen die ons
het beste uitkomen. Laten we ook niet langer accepteren dat mensen in onze
omgeving hun eigen kwaliteiten uit handen geven, hierdoor creëer je
ongelijkwaardige situaties, die op termijn tot ’n conflict leiden. Het is zuur
dat we verstrikt zijn geraakt in eigen denken, vooral de onderlinge
communicatie blijkt telkens weer een groot struikelblok. Met als gevolg dat
de morele empathie eerder afneemt dan toeneemt en er sprake is van
inflatie van universele waarden zoals b.v. in het handvest van de Verenigde
Naties4. Het blijft dus spannend omdat we wel willen samenwerken maar
het niet goed kunnen!
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Het concept ego-parking5 en het daaraan gekoppelde begrip e-transferium
kan ondersteunen in het samenwerken. Hierbinnen kan ieder individu
parkeren mogelijk maken zolang als hij/zij wil. Vanuit een specifiek
maatschappelijke opvatting houdt dit in: vormgever en ondersteuner in
processen die van belang kunnen zijn voor mensen en organisaties.
De parkeerwachter en ook humanist6 is een onafhankelijke professional met
een eigen oordeelvorming, die respectvol omgaat met de betrokkenen en
die streeft naar menselijkheid.
Zonder de intensieve werkzaamheid van het ego aan te tasten zullen we
moeten leren om ons ego tijdelijk te parkeren zodat we beter in staat zijn
om onze ideeën toekomstbestendig te maken. Door zelfontplooiing en
–ontwikkeling7, de ultieme zin van leven, komt de samenhang tussen “ratio
en emotie” op een verantwoorde wijze centraal te staan.

4.”In de twintigste eeuw is het dignitas hominis-thema opnieuw een belangrijk actueel onderwerp van

reflectie geworden en krijgt het uiteindelijk zijn prominente plaats in het hedendaagse mensbeeld als

theologisch én juridisch georiënteerd begrip: in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

(1948) en diverse andere internationale conventies...” Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke

Waardigheid, in het nawoord door Jan Papy. (2008)

5. Ego-parking en het daar aan gekoppelde begrip e-transferium is een door Evoke2 ontwikkelde werkwijze

die uitgaat van waardecreatie vanuit het verbindende begrip levensvatbaarheid door langdurige

samenwerking.

6.”Het Humanisme is in zijn ogen geen leerstellige moraal voor de maatschappelijke mens, maar een

geloof in de hogere verwantschap van alle menselijke handelingen en geestesuitingen. Een geloof dat

berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft hij als

suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

7. “Als vrij en soeverein kunstenaar moet jij als het ware je eigen beeldhouwer zijn en jezelf uitbeelden

in de vorm die je verkiest... de keuzevrijheid ons gegeven niet tot iets schadelijks te maken... streven om

met voorbijzien van het middelmatige te reiken naar het allerhoogste en ons uit alle macht in te spannen

om dat te bereiken; we kunnen het immers, als we maar willen.” Pico della Mirandola, Rede over de

Menselijke Waardigheid
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Mensen en organisaties moeten vaak beslissingen nemen die niet uitsluitend
te verantwoorden zijn vanuit de elementen kennis en ervaring. De uiteindelijke
legitimering van een strategische keuze ligt vaak in het bestaansrecht van
het individu of organisatie. Zij dienen zich uit te spreken over hun “raison
d’être”, hun waarden en normen, hun ethiek van waaruit zij leven en werken
en in de toekomst willen leven en werken.

Bestaande structuren of werkwijzen bemoeilijken en blokkeren soms zelfs
de discussie. Men blijft dan de ratio centraal stellen. De factor emotie is in
de besluitvorming ondergewaardeerd en eigen ideologieën ontbreken.
Hierdoor is een veel te “technische” manier van denken en communiceren
ontstaan. Men is daardoor bijna noodgedwongen alleen nog maar bezig met
informatie verwerken, en verliest uit het oog waar het werkelijk om gaat.
In de loop der jaren is vaak onbewust een gedoogcultuur ontstaan, waardoor
alles kennelijk vrij interpreteerbaar is en iedereen in cultureel opzicht in
grote mate zijn eigen gang kan gaan. Cultuuromslag is vaak het moeilijkste
stukje van de veranderpuzzel.

Mensen en organisaties die willen veranderen, in harmonie komen met hun
onderliggende waarden, normen en hun rol in de samenleving moeten bewust
worden van de ontstane situaties. Realiseer je daarbij dat de wereld momenteel
bestaat uit 7 miljard eigenzinnige individuen, die vanuit autonomie in de
betekenis van vrijheid en het streven naar een goed en mooi leven, samen-
geklonterd zijn in talloze vormen en verbanden. Met deze wetenschap
kunnen we beslissen om mee te gaan werken aan een wereld met 7 miljard
“supergeneralisten” die goed voor zichzelf kunnen zorgen zonder dat het
ten koste van de ander gaat en gaan samenwerken aan projecten die een
blijvend collectief resultaat opleveren aangestuurd door positieve controle.
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Doen wat je wilt is niet altijd de makkelijkste weg en daarom is inlevings-
vermogen in de toekomstige vraagstukken van belang zonder controledrift
maar met meer vertrouwen. Zo kunnen we organiserend vermogen creëren
vanuit verbinding. Deze verworvenheid leidt er toe dat veranderingen beter
geleiden en gedragen worden. Zo krijgen betrokkenen in de werkelijkheid
van alledag de ruimte om bij te dragen aan het vinden van eigen oplossingen.
Zo ontdek je ook de waarde van de ander.8

De interne harmonie die dan ontstaat is het fundament waarop we vervolgens
werkelijke veranderingen en vernieuwingen vast kunnen houden en overdragen
aan anderen en toekomstige generaties.

“Let us try to teach generosity en altruism because we are (niet) born selfish,
(maar sociaal geboren en egoïstisch gemaakt).”

Richard Dawkins, Hans Havers en Frans Aerdts

8.”Maar dan moet de Idee van het Humanisme niet als een abstractie worden gezien, waarin alle

bijzonderheden zijn opgelost tot een nietszeggende algemeenheid, maar als een concrete Eenheid worden

beseft, waarin al het individuele en nationale zijn wezen en waarde zal kunnen handhaven en bestendigen,

evenwel niet ten koste van anderen, maar in een waarachtige samenwerking”

”Een geloof dat berust op een intuïtie die de grenzen van het verstand te boven gaat. Dat geloof omschrijft

hij als suprarationeel.” Alles doet mee aan de werkelijkelijkheid, Paul Scheffer. (2013)

ego =Al méér dan  20.000 jaar zorgt ons Ego voor het onvermogenom vernieuwing vast te houden en over te dragen aan anderen.1knowledge“More the knowledgelesser the ego,Lesser the knowledgemore the ego.”Albert Einstein22Voldoening vinden in datgene wat nodig is om te doen, te werken aan eenvanuit het collectief perspectief gekozen doelstelling. Doen wat nodig is omde doelstelling te bereiken met behoud van eigenwaarde, creatie vanmeerwaarde en gelijkheid in waardeverdeling. Als mensheid, de som vanalle individuen en alle kenmerken die de mens onderscheiden, zich nuttiginzetbaar maken voor de activiteit waardecreatie die inhoud geeft aan hetbegrip, de norm, het idee of het ideaal van menselijkheid.De zoektocht naar de mogelijkheden daartoe is van alle tijden en er zijnzeker al vele pogingen ondernomen. In de context van de tijd, het gevoerdeof gevestigde wereldbeeld, de noodzakelijkheid van handelen, allerleioorzaken hebben eigenlijk alle pogingen daartoe doen mislukken of de missie(nog) niet doen slagen.Belangrijkste reden is het niet kunnen definiëren van het collectief gedragenperspectief van waaruit men de uitdaging aangaat. De uitdaging op zichzelfwordt feitelijk door alle generaties van religieuze, culturele of maatschappelijkestromingen als waardig streven omarmd, maar altijd vanuit een eigen identiteiten daarmee vanuit een geheel eigen perspectief. Maar wat is de identiteit9van de mensheid? Waarin schuilt de gelijkheid en waarom weerspiegelt dezeniet de wens naar waardigheid, om nog niet te spreken van gelijkwaardigheid.In een steeds meer individualistisch wordende samenleving de uitdagingzoeken in collectieve waardecreatie, is een behoorlijke uitdaging. Dit echterte willen doen met behoud van eigenwaarde, creatie van meerwaarde engelijkheid in waardeverdeling voor ieder individu is een uitdaging vanonmetelijke proporties.Het “juiste” Perspectief 3. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago,met als kenmerken: “de eigenschap van volkomen overeenstemming” -“absolute of essentiële gelijkheid”.23Een krachtsmeting die een transitie in gang moet zetten waarbij altruïsme10instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeboren kenmerken detoekomstige generaties een routekaart biedt bij het bereiken van juist diedoelstelling die alhoewel door velen groeperingen, religies en beschavingenomarmt, zelfs door ieder afzonderlijk nog nooit is bereikt. Dus waar tebeginnen?Allereerst de keuze voor een gedachte-experiment11. Het geheime wapenvan Albert Einstein. Wie zijn wij om als niet-natuurkundigen een instrumentte gebruiken waarmee een grootheid als Einstein, de pijlers onder de huidigenatuurkundige wetenschap heeft gelegd en de wegbereider is geworden voorde moderne technologische vooruitgang? Ook wij beseffen dat het parkerenvan ons ego even onwaarschijnlijk klinkt als dat je op gelijke snelheid meteen lichtbundel zou kunnen meefietsen en tevens hebben we niet de pretentieom het ego als ding of neurologisch concept te duiden.24Zoals reeds gezegd wij zijn geen wetenschappers, maar het stemt hoopvoldat neurologen in Stanford bij toeval gestuit zijn op een breinnetwerk datde intense vechtlust kan opwekken om te overleven of het onmogelijke tebereiken12. Het via stroomimpulsen opwekken van een breinactiviteit dietevens op het emotionele vlak van de wil om door te zetten ervaren werddoor proefpersonen, roept bij ons de vraag op of je het ego dan ook aan enuit kunt zetten? Tijdelijk even parkeren. Egoparking als gedachte-experiment.Waarom niet een dergelijk instrument gebruiken om het gemis aan morelevooruitgang te kunnen duiden en te kunnen plaatsen binnen de context vanwaardecreatie voor toekomstige generaties? Zonder schuldvraag of verwijten in het licht van technologische vooruitgang. Want ondanks alle comfort,zorg en veiligheid waarmee we ons vanuit technologische vooruitgangomringen, is het tevens die technologische vooruitgang die zorgt voor eenmorele en ecologische ondergang.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot- en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratiebron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.Hoe in die ontstane wereld de juiste weg vinden en daarna op de juistemanier bewandelen? Want hoe je het ook wendt of keert het is een jungle,daar buiten je eigen wereld van wetenschappelijke, religieuze, culturele enmisschien wel politieke overtuigingen. 9. Identiteit: als harmonische verhouding tussen persoonlijkheid en imago, met als kenmerken: “deeigenschap van volkomen overeenstemming” - “absolute of essentiële gelijkheid”.10.Acties die anderen op een netto basis helpen met een positief of neutraal effect op degene die deactie onderneemt ongeacht iemands persoonlijke filosofie, motivatie of de oorzaak van zijn acties. Dittype altruïstisch gedrag wordt in de ecologie vaak aangeduid als "commensalisme". Wij willen dit via deintuïtie opschalen naar mutualisme waarbij alle deelnemende partijen voordeel hebben van de ondernomenacties.11.Gedachte-experimenten binnen de filosofie hebben vaak het kenmerk dat ze een onwerkelijkuitgangspunt hebben: er wordt een vooronderstelling gedaan die niet waar is. In zo'n gedachte-experimentwordt gevraagd wat het gevolg zou zijn als ... De mate van onwerkelijkheid kan verschillen, maar degrondslag is telkens een hypothetisch uitgangspunt. Doel van het gedachte-experiment is hier niet hetbestuderen van aspecten van de werkelijkheid, maar het bestuderen van ons denkproces over dewerkelijkheid. 9Eindeloze files van private-owned labels, none disclosure agreements, groenetrendsetters en containers vol duurzaamheids- labels en certificaten blokkerende weg. De een natuurlijk nog beter, groter, sneller en rijker dan de anderstaan als het ware te kijken naar de file aan de andere kant van de weg.Botsende ego’s. De file waarin bankiers, verzekeraars, politici en de grootgeldgraaiers van de industrie zich verdringen achter de kolossale vrachtwagensdie de woekerpolissen en bouwfraudes, als ware het afval richting de afgrondbrengen met het idee dat ze over de puinhopen van de ander, de overkanttoch wel bereiken. De vluchtstrook als derde of vierde rijstrook voor her-educatie, is door een overwoekering van specialismen onbegaanbaargeworden.Vandaar dat wij bij wijze van experiment de afslag willen nemen bij hetbord E-transferium; Egoparking. Hier is stilstaan bij verandering de vooruitgang.Zodat de weg naar de toekomst geen doodlopende weg zou kunnen te zijn.Naast onze eigen ervaringen en opgedane kennis is tevens een onlangsverschenen boek (2013), over de tijd van onze groot en overgrootvaders;“Alles doet mee aan de werkelijkheid”, van Paul Scheffer, over de zoektochtvan zijn grootvader Herman Wolf een ware inspiratie bron gebleken. HermanWolf ‘s credo(1893-1942),  “Alles doet mee aan de werkelijkheid”, vatprachtig de kern van elk onafhankelijk denken samen: wie niet openstaatvoor alle krachten die in de werkelijkheid op elkaar botsen (botsende ego’s),blijft gevangen in een vooringenomen en leerstellige zienswijze.25Het vinden van een eigen weg, laat staan een weg van gezamenlijkheid metje directe naaste, om helemaal niet te spreken van een weg voor de mensheid,elk individu op de planeet aarde, lijkt een stap die voorbij gaat aan degrenzen van ons voorstellingsvermogen. Maar wat als we ons ego, bij wijzevan gedachte-experiment zouden kunnen parkeren?Puttend uit het verleden kunnen we niet om het manifest “ Rede over demenselijke waardigheid”13 van Pico Della Mirandola (1463-1494) heen.Natuurlijk de inhoudelijke beweegredenen voor Pico om te komen tot eenwil om de werkelijke waardigheid van de mens gestalte te geven, onderstrepenwe en ja de rede voor de menselijke waardigheid is het waard om uitgesprokenen steeds opnieuw beluisterd te worden. Zeker in onze tijd.Het zijn echter vooral de in deel twee van de Oratio de hominis dignitatebeschreven (want helaas nooit door hem uitgesproken) moverende redenendie worden aangevoerd om een uitdaging van dergelijke proporties op tepakken waarmee hij zijn criticasters de mond wilde snoeren, die ons op hetidee hebben gebracht de uitdaging aan te gaan in de vorm zoals die nuvoorligt; een vorm waarbij wij, u en wij ons ego tijdelijk parkeren.Zo schrijft Pico in deel twee van de Oratio de hominis dignitate: “Moeilijk is het mij te verdedigen tegen mensen die zeggen dat ik nietopgewassen ben tegen deze onderneming. Als ik zeg dat ik er wél tegenopgewassen ben, kan de indruk ontstaan van gebrek aan bescheidenheid envan een te hoge dunk van mezelf, maar als ik toegeef er niet tegen opgewassente zijn, van roekeloosheid en onnadenkendheid”.26“Als ik een zware last als deze op mijn schouders heb gelegd, is dat nietomdat ik me van mijn zwakheid niet bewust was, maar omdat ik wist dathet bijzondere van dit soort gevechten -  die van de wetenschap – gelegenis in het feit dat verliezen op dit terrein winst is”. Vandaar dat juist dezwaksten deze gevechten niet uit de weg moeten gaan, sterker, ze uit eigenbeweging en met goed recht kunnen en moeten opzoeken. Wie bezwijktkrijgt namelijk van de overwinnaar geen vernederende behandeling, maariets waarmee hij zijn voordeel doet: Het is dankzij hem dat hij rijker terugkeertnaar huis.”En even verderop: “Want als bij een zo gewichtige en zo grote ondernemingeen jongeman van middelmatige aanleg en beperkte cultuur tekort geschotenis, dan mag men toch eerder een pardon verwachten dan een beschuldiging.De dichter zegt het nog sterker: ‘Als de krachten tekort schieten, dan is delof gelegen in de moed: wat bij grote ondernemingen telt is in de eersteplaats de wil.’”Als we dan de eigenlijke titel van “De rede voor de menselijke waardigheid”zoals door Pico zelf in eerste instantie bedacht lezen; “Carmen de Pace”,Zang over de Vrede, durven wij binnen dit gedachte-experiment onszelf devolgende grote vraag te stellen:Zou ego-parking kunnen bijdragen aan Wereld Vrede? 12. Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.13. Pico della Mirandola, Rede over de Menselijke Waardigheid, vertaald en van aantekeningen voorziendoor Michiel op de Coul, ingeleid en van nawoord voorzien door Jan Papy. (2008 Historische uitgeverijGroningen)63.gedachte-experiment4.Volkskrant wetenschap: “Brein heeft een doorzetknop”, 05-12-2013.write poemstime’s powerpower itemsemit powersempowers itpower it’s meWe could WRITE POEMS butTIME’S POWER limits us to designPOWER ITEMS that EMITS POWERand EMPOWERS IT for all of us to sayPOWER IT’S ME!(maar dan wel met een geparkeerd ego)
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De ego-parkeerkaart is een persoonlijke kaart waarmee men tijdelijk op een
voor het individu gepast moment zijn of haar ego kan parkeren. Op het
moment dat je ego daadwerkelijk een rol dreigt te gaan spelen binnen
besluitvorming, managementvraagstukken of in andere situaties waarbinnen
samenwerking en draagvlak van het collectief een doorslaggevende rol speelt,
kan men door het parkeren van het ego duidelijk laten zien dat een moment
van rust, beschouwing of herstel van vertrouwen nodig is. Samenwerken
betekent ook dat men zich kwetsbaar durft op te stellen. Je bent of in je ego
aangetast, of je ego speelt een te grote rol. Inzicht en moed is voor deze
laatste groep ego’s nodig om zelf de kaart te spelen, echter ook als een ander,
diegene die in zijn of haar ego is aangetast de kaart speelt, zal het grote ego
zich geroepen voelen voorzichtiger te zijn. Voorkomen dat ego’s botsen.
Door je ego even te parkeren. Je bepaalt zelf de tijdsduur.

Natuurlijk is deze ego-parkeerkaart als metafoor bedoeld, als gadget. Maar
gebruik hem eens in een vergadering of bijeenkomst waar samenwerking
een sleutelrol vervult voor succes. Je zult versteld staan van de respons en
de directe effectiviteit.

Wij willen echter uitdagen om te komen tot een vorm van samenwerken
waarbij alle betrokkenen hun ego tijdelijk parkeren en samen een e-transferium
vormen.

Ego-parkeerkaart

14
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e-transferiumego-parkingen route towardsa viable future!e-transferium

E-transferium
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Het model gaat uit van het heden, de acties die we nu kunnen nemen en
verbindt deze aan ogenschijnlijke tegenstellingen die door samenwerking
transformeren tot toegevoegde waarden die helpen om de weg naar de
toekomst, een gewenste positieve toekomst, vorm te geven. De basiselementen
kunnen we zien als universele kernwaarden die door op een juiste manier
te managen, vanuit de juiste intentie, juist bijdragen aan een open en gedragen
vorm van samenwerking in het e-transferium. Deze waarden kunnen per
project of ontwerpopdracht geheel naar eigen inzichten worden ingevuld,
maar in de kern zijn ze onderdeel van de elementen zoals in het model op
pagina 16 gepresenteerd.

We beginnen ons verhaal met planeet Aarde (1) en het universele doel te
werken aan en het behouden van een gezonde en levensvatbare toekomst
(14) voor de huidige en toekomstige generaties. Daarvoor definiëren we eerst
wat we nu daadwerkelijk hebben. Een planeet die ons voorziet van een
levensvatbaar systeem (2) waardoor het voor ons als mens mogelijk is op
deze planeet de leven. De Aarde dient echter tevens als marktplaats (13)
waaruit wij voor alle behoeften waarin wij denken te moeten voorzien de
grondstoffen betrekken die nodig zijn. De vraag is echter of dat systeem de
draagkracht heeft en/of kan behouden voor de almaar groeiende behoeften
van een almaar groeiende populatie.

Gelukkig hebben wij het bewustzijn (3), kunnen we redeneren, relaties
aangaan, compassie tonen, leren en ontdekken. Vandaar dat educatie (12)
een van de belangrijkste kernwaarden is. Ondanks het feit dat we onderdeel
van de natuur (4) zijn, onderscheiden wij ons als mensheid (5) door de
ontwikkeling van beschaving. Met de globalisering en ontwikkeling van
multiculturele (10) steden en industriële regio’s staan we echter voor grote
ecologische (11) uitdagingen. Goed voor de werkgelegenheid (6) en goed
voor de industrie (9) die vanuit de noodzakelijke transitie kan gaan bijdragen

Het vormen van een e-transferium is een methodiek waarbij de noodzakelijke
samenwerking tussen partijen een gedragen en veilige werkomgeving wordt
voor alle deelnemers. Door zonder botsende ego’s te werken aan een
gezamenlijke behoefteomschrijving met een duidelijke gezamenlijk gedragen
ontwerpopdracht. En pas dan, in tweede instantie, te gaan werken aan de
middelen, expertises, concepten etc. die noodzakelijk zijn om in de behoefte
te voorzien.

Zeker in de eerste fase, vanuit de breed gedragen behoefte werken aan een
gezamenlijke ontwerpopdracht, is het van belang dat alle deelnemers hun
ego parkeren. In fase twee kan het voor het creatieve proces goed zijn als
een ego zich laat gelden. Een goed gekozen en gedragen ontwerpopdracht
zal er echter voor zorgdragen dat dit altijd een intrinsiek positief aangestuurd
ego zal zijn.

Het helpt en inspireert de samenwerking door juist vanuit een intrinsieke
motivatie te werken aan een opdracht. Het individuele (bedrijfs-, organisatie-
 of bestuurlijke) belang ligt dan namelijk verscholen in het daadwerkelijk
voorzien in de gezamenlijke behoefte.

Het circulaire procesmodel behorende bij de e-transferium methodiek zoals
hiernaast afgebeeld, is een makkelijk en geheel naar eigen behoeften aan te
passen model dat schaalbaar voor kleine en grote, locale en regionale,
nationale en internationale projecten kan worden ingezet. Het is een sturend
instrument waarbij de noodzakelijke middelen om in de behoefte te voorzien
op elkaar worden afgestemd en het bewaakt de effectiviteit en kwaliteit van
de genomen acties in relatie tot de behoefte waarin zij moeten voorzien.
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aan een vreedzame overgang naar levensvatbare menssystemen. Want de
intentie van alle menselijke activiteit zal moeten veranderen naar een
systeemactiviteit die daadwerkelijk van toegevoegde waarde is. Een dynamisch
systeem dat bijdraagt aan het behoud van eigenwAARDE en meerwaarde
biedt voor het natuurlijke systeem als basis voor het behoud van
levensvatbaarheid. We zullen als beschaving weer een eenheid moeten gaan
vormen met de Aarde. Become Native (8) to the Planet (1).

Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) dan
zien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen worden
met de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuw
in lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.

We hebben behoefte aan een industrieën (economieën) die zich bewust zijn
van de gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen.
(9 en 3)

Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur in
relatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur was
leidend in het onstaan van religie, tradities, saamhorigheid voor stammen,
bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meer
en meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens de zondag-
ochtendwandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuw moeten leren
waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met de natuur. (10 en 4)

Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locaties
waar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,
wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)

20Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart bieden en effectiefbijdragen aan werkgelegenheid. (12 en 6)Laten we vanuit een globaliserende marktgedachte lokale en regionaleeconomieën ontwikkelen en ondersteunen, die als geïntegreerde ecosystemenverbonden zijn vanuit de juiste intentie. (13 en 7) Become Native (8) to thePlanet (1).De wil om de grote uitdagingen waar we als mensheid voor staan aan tegaan, de oplossingsrichtingen en strategieën, de technologieën als ook dekapitaalgoederen die hiervoor nodig zijn, zijn alle ruimschoots aanwezig.De beloning echter voor het bereiken van het einddoel, de extrinsiekemotivatie voor het aangaan van de uitdagingen waar we als mensheid voorstaan, is eigenlijk altijd generatieoverstijgend. Laten we daarom leren omduurzaam om te gaan met wat ons dierbaar is. Zodat een volgende generatiein de toekomst dierbaar kan omgaan met wat wij in het heden duurzaamontwikkelen.
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Kijken we echter naar de verticale relatie van de kernwaarden (8 en 2) danzien we dat als we starten vanuit de juiste intentie, weer één te willen wordenmet de planeet, wij onze menssystemen zullen moeten herzien en opnieuwin lijn en in harmonie met het natuurlijke systeem zullen moeten ontwikkelen.We hebben behoefte aan een industrie (economie) die zich bewust zijn vande gevolgen van ons handelen. Niet alleen begrijpen maar ook beseffen. (9en 3)Wat wij als cultuur omschrijven is al lang niet meer hoe vroeger cultuur inrelatie tot de lokale natuur zich ontwikkelde. De relatie tot de natuur wasleidend in het onstaan van religie, tradities, samenhorigheid voor stammen,bevolkingsgroepen, gehele beschavingen. Onze relatie tot de natuur is meeren meer verworden tot een vakantietripje, ontspanning tijdens dezondagochtend wandeling. We zullen de essentie van cultuur opnieuwmoeten leren waarderen vanuit een nieuw op te bouwen relatie met denatuur. (10 en 4)Terwijl we van onze ecologie economie maken zien we, zeker op die locatieswaar we onze natuurlijke grondstoffen delven of ons afval naar toe verschepen,wat er van onze humanitaire grondbeginselen is overgebleven. (11 en 5)Herontwikkeling van educatie zal een transitie in gang moet zetten waarbijaltruïsme instinctief en waardigheid intuïtief als natuurlijk aangeborenkenmerken de toekomstige generaties een routekaart biedt en effectief bijdraagtaan werkgelenheid. (12 en 6)Als laatste moeten we vanuit een globaliserende marktgedachte ons er vanbewust worden dat we lokale en regionale economiën moeten ontwikkelenen ondersteunen, die als geintegreerde ecosystemen verbonden zijn vanuitde juiste intentie. (13 en 7) If we look at the vertical relationship of the elements (8 and 2) we will see thatwhen we would start with the intention to become Native to the planet wewill have to follow and integrate our manmade systems into supportive integratedsystems that are inline and in harmony with the natural system. We wouldneed for the Industry to grow a conscious (9 and 3). What we have definedas Culture is by far not how cultures developed in early years, where therelation to the natural local environment was one of the keystones of howbeliefs, tradition and certain rules came to be of importance in the existenceof tribes, communities, civilizations. Our relation to nature is much more oneof leisure, vacation or an occasional walk on a sunny Sunday morning. Wewill have to learn the true cultural meaning and effect of restoring and renewour relationship with nature (10 and 4).While we have made Ecology into Economy, and especially in those placeswhere we take the Earth’s raw materials and or ship our waste to, we see whatis left of our humanitarian beliefs (11 and 5).Educational programs will have to change what automatically will support anext generation with a new (naïve) natural intelligence and biosphere supportive,effective form of Employability (12 and 6).Last but not least we will have to make sure that the market, a global market,grows to understand that locally we will have to create and support regionaleconomies as integrated ecosystems that are in line with a global intention ofbecoming native to planet again (13 and 7).

Hoi Frans,

Het wordt zeker meer en meer een inspirerend verhaal. Omwille van de
leesbaarheid en onze bedoeling zou ik graag de volgorde als volgt zien.
Tevens nog wat aanvullingen om begrippen duidelijk te maken. Hoe
minder vraagtekens hoe beter!!

Blz. 1 ok
Blz. 2 toevoeging: waarom evoke ipv revoke (positief ipv negatief
aangestuurd) evoke is oproepen tot en revoke is onderdrukken, bedwingen,
beteugelen
Blz. 3 ok
Blz.4 in het blauw naast het logo ego-parking de tekst: Dit manifest is
bedoeld voor iedereen die langdurige en vruchtbaar wil samenwerken.
          In de eerste zin ego met een kleine letter ipv hoofdletter
Blz.5 eerste zin (tijdelijk) parkeert
          Laatste alinea 2e regel kan ipv moet het ego ansich niet verdwijnen
(we kunnen immers niet zonder)
          Pagina 19 wijzigen in 5
Blz. 6 2e alinea 2e regel toevoegen langdurige samenwerking zo in te
richten etc.
Blz. 7 en 8 ok
Daarna voor de logica verder gaan met de 2 pagina’s over de Ego-
parkeerkaart (blz.13) en figuur op blz.14
Het gedicht op de ego-parkeerkaart kan er af, ons adres / contact gegevens
er aan toevoegen
Daarna het volledige manifest met op blz. 13 onder One Planet Jungle de
tekst “een duurzame tussenkomst van mensen die de diversiteit vergroot
en geen schade berokkend”. Wederom bedoelt als uitleg.
De term parkeerwachter vind ik niet passend en denk na over een alternatief
Daarna de info over het e-transferium met figuur.
Als laatste dus het juiste perspectief en eindigen met het gedicht “write
poems  als poëtisch sluitstuk”op de laatste bladzijde.
Blz. 15 eindigen met de vraag zou ego-parking kunnen bijdrage etc. dus
zonder “we horen het graag van je…..
Algemeen: alle pagina’s juist nummeren, op alle pagina’s het logo ego-
parking en consequent in de uitleg van het e-transferium hoofdletters bij
o.a. Educatie, Ecologisch ,Werkgelegenheid, Industrie etc.

Dit manifest is bedoeld voor iedereen
die langdurig en vruchtbaar
wil samenwerken.


