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Over

In 2016 leefde, reisde en werkte ik tien maanden zonder geld. Niet om te bewijzen
dat het kon en ook niet omdat ik vind dat het moet (dat vind ik niet), maar omdat ik
benieuwdwas: ‘Wat gebeurt er met mij en met de mensen die ik tegen ga komen, als
ik iets dat zó ons leven lijkt te beheersen, een tijdlang niet aanraak?

Geld Gaat Nooit Over Geld is een verslag van dat onderzoek en een gids voor een
nieuwe aarde. Het boek vertelt in woord en beeld over mijn ontdekkingstocht in de
wondere wereld van geld, over de wortel van een systeemwaarin meer nooit
genoeg is — en over waarmaken dat het wél kan.

Uit de inleiding:

‘Zodra we eerlijker durven kijken naar geld, gaan we eerlijker kijken naar onszelf.
Zodra we eerlijk gaan kijken naar onszelf, worden we een bouwsteen voor de
wereld waar we diep vanbinnen in willen leven. Dat is de hoofduitkomst van mijn
onderzoek en de boodschap van dit boek.’

‘Ik hoop dat mijn auws en wauws je inspireren om te varen op het diepe kompas dat
in je zit, ook als iedereen om je heen dat kompas een ontzettend slecht idee vindt.’

Raymundo Resink
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Opbouw

Geld Gaat Nooit Over Geld bestaat uit drie delen.

In deel I,Het is niet nou eenmaal zo, beschrijf ik:

➢ mijn groeiende weerstand tegen een leven dat niet als leven voelde,
➢ de inspiratie die me wakker maakte voor een diep weten dat ik altijd al had
gevoeld, maar nooit snapte,

➢ de ontdekking van wat ons niet wordt verteld tijdens de economieles,
➢ mijn experimenten met andere manieren van geven en werken,
➢ tien maanden leven, reizen en werken zonder geld,
➢ het besef waarin ik zou thuiskomen: dat het niet gaat ommet of zonder geld,
maar om onze verhouding met geld.

Deel II, Business as unusual, gaat over:
➢ de wortel van een collectief geloof in (en angst voor) tekort hebben en tekort
zijn,

➢ de ontworteling die wereldwijd gaande is
➢ wat er mogelijk wordt wanneer we nooit genoeg durven aan te kijken en om te
draaien.

Deel III, Heeleconomie, vertelt over de wereld die wél kan en biedt drie wegen
waarlangs we die wereld kunnen waarmaken.

➢ Deweg van buiten naar binnen gaat over het transformeren van onze
heersende economische, politieke, ecologische en sociale systemen, zodat die
systemen ons helpen om te denken en handelen vanuit meer voor jou is meer
voor mij.

➢ Deweg van binnen naar buiten gaat over het bevrijden van de wijsheid onder
de S.H.I.T. (‘Standard Human Intelligence Thoughtware’) waarmee we
onszelf en elkaar zo voor de gek kunnen houden.

➢ Deweg van samenwerking, oftewel: de weg waarop we grondig herzien wat
we vaak onbewust verstaan onder samenwerking.
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Hoofdstukken

Deel I - Het is niet nou eenmaal zo

1 - De één z’n brood

Mijn verwoede pogingen om de wereld te laten zien dat ik heus wel meetel, leiden tot
een knieval: ik weet niet wie ik ben en ik weet niet wat ik hier doe. Geïnspireerd door
mensen voor wie werk geen baan is, borrelt tijdens een slapeloze nacht een enorm
gevoel van kracht en betekenis op, dat me doet besluiten het roer om te gooien.
Hiermee komt voor het eerst ruimte om de volgende vraag in benieuwdheid te
stellen: ‘Wat is geld eigenlijk —en wat betekent geld voor me, echt?’

2 - Dit is geen economieles

Dit hoofdstuk is een lezing van mijn ontdekkingen over onze werking met geld. Aan
bod komen:

➢ de principes waar we ‘ons’ geld op hebben gebouwd,
➢ hoe makkelijk we ons laten sturen door een systeem van nooit genoeg,
➢ de zogenaamd positieve gevolgen van groei en concurrentie.
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Hiermee geef ik een begrijpelijke kijk op een ontzettend complex gebeuren, dat vrij
simpel valt te herleiden naar een collectieve, zelfvervullende overtuiging —meer
voor jou is minder voor mij, die weer voortkomt uit twee diepere negatieve
overtuigingen: er is niet genoeg en ik ben niet goed genoeg.

3 - En wat nu señor?

‘Zolang ik wacht met geven, wacht het leven tot ik ga geven.’ Dit eureka-besef zet
me aan ommijn inspiratie over geld te delen en te gaan spelen met andere manieren
van geven, werken en leven. De bevrijdende, confronterende en soms geestige
periode die hierop volgt, doet me onder andere bese�en dat mijn onderzoek
helemaal niet over geld gaat, maar over contact.

4 - Ontplo�ng

Met alle bevrijding die ik heb gevonden, ben ik nog steeds bezig met ruimte maken
om straks te kunnen doen wat me nu roept. Zoveel maakt een workshop over intuïtief
luisteren me duidelijk. Even weet ik niet wat te doen, maar een paar dagen later
word ik wakker, hoor ik de woorden ‘zonder geld’, valt er tienduizend kilo van m’n
schouders en zit ik met een leuk, spannend schoolreis-gevoel.

5 - Zonder geld

Op 1 januari 2016 start het experiment: leven, reizen en werken zonder geld. Niet
omdat ik vind dat we zonder geld moeten leven en ook niet om te bewijzen dat het
kan, maar om te ontdekken wat er gebeurt —met mij en de mensen die ik ga
ontmoeten —wanneer ik iets dat ons leven zo lijkt te beheersen, een tijd niet
aanraak. Dit hoofdstuk (het langste in het boek) is een bloemlezing van mijn
ervaringen en inzichten.

6



6 - Thuiskomen

Na het bericht dat mijn vader, die Alzheimer heeft, niet meer alleen thuis kan wonen,
lift ik in drie dagen tijd naar Nederland en ben ik ineens voltijd-plus mantelzorger. In
de maanden die volgen besef ik drie dingen:

1. Ik zou kunnen doorgaan met het zonder-geld experiment — en doorgaan zal
vast nog een boel inspiratie, confrontatie en inzicht brengen, maar doorgaan
begint te voelen als een vlucht.

2. Het gaat er niet om of ik met geld of zonder geld leef; het gaat ommijn
verhouding met geld.

3. Ik heb zin om van geld het prachtige idee te maken dat het in essentie is. Een
creatieve herinnering aan een diepe, nu nog vaak ondergesneeuwde wens die
we volgens mij allemaal in ons dragen, om onszelf, elkaar en de aarde
waardering, dankbaarheid en liefde te geven.
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Deel II - Business as Unusual

Willen wij echt een mooiere wereld creëren, dan hebben we de verhalen aan te
kijken waarmee we onszelf en elkaar zo voor de gek proberen te houden. Zodra we
dat durven, ontwaakt ook een kracht in ons die werkelijke, positieve verandering
creëert. Dat is het uitgangspunt van dit hoofdstukloze tweede deel, dat ik onderbouw
aan de hand van drie vragen.

1 - Waarom is ik ben niet goed genoeg een vergissing?
Deze vraag krijgt zowel een spiritueel als een boerenverstand-antwoord: wij leven
omdat leven ons leven gaf. Door onze pure, liefdevolle ik ben te ontkennen met niet
goed genoeg (of met welke woorden dan ook), doen we eigenlijk op een rare, zelfs
arrogante manier afbreuk aan het geschenk dat leven heet. Dat zovelen van ons
deze afbreuk plegen, is tragisch en tegelijkertijd volkomen begrijpelijk: de meesten
van ons groeien op in de voorwaardelijke context van straf en beloning.

2 -Wat is de relatie tussen deze vergissing, geld en de wereld van nooit genoeg?
Omdeze vraag te beantwoorden, trek ik een lijn tussen ik ben niet goed genoeg en
de overlevingsmechanismen die vrijwel overal in ons menselijke bestaan de kop
opsteken: vechten, vluchten en bevriezen. Dit mechanisme zelf is niet het probleem;
het wordt een probleemwanneer onze denkgeest feit niet meer van fictie weet te
onderscheiden. En dat is precies waar ik ben niet genoeg en ik heb niet genoeg toe
leiden. Ze creëren een perceptie van strijd, gevaar, daders en slachto�ers — en
daarmee een wereld van strijd, gevaar, daders en slachto�ers.

3 - Wat wordt er mogelijk wanneer we de vergissing durven omdraaien?
Deze vraag beantwoord ik met hulp van mensen die zich niet hebben neergelegd bij
de mythe van tekort, schaarste en ‘we moeten wel’. Aan bod komen de leukste
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rekensom die ik ooit heb gemaakt, een bordspel waarin de één   alleen kan winnen
wanneer het geheel wint, plus een kort verhaal dat me eraan herinnert dat alles wat
we nodig hebben en meer, er al is.
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Deel III - Heeleconomie

7 - 2040

Dit hoofdstuk blikt vooruit naar een maatschappij die wél kan, één die we  onmogelijk
snel kunnen creëren, vanaf het moment dat we onszelf een paar wezenlijke vragen
durven stellen:Wat doet me werkelijk tot leven komen?Welk doel wil ik diep
vanbinnen dienen? Hoe kan ik daar het beste aan bijdragen?

8 - Van buiten naar binnen

Dit hoofdstuk beschrijft de eerste van drie wegen naar een wereld waarin meer voor
jou meer voor mij is. Deze weg gaat over het veranderen van de spelregels van onze
heersende economische, politieke, ecologische en sociale systemen, zodat ze een
mooiere wereld uitnodigen in plaats van afraden. Aan bod komen vijf ideeën die stuk
voor stuk afwijken van wat nu nog gangbaar is, maar zo gek niet zijn. Elk van deze
ideeën wordt voorzien van uitleg en levende voorbeelden.
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9 - Revoluties en bananenschillen

Dit hoofdstuk plaatst een aantal kanttekeningen bij de weg van buiten naar binnen:

➢ Zeker willen weten of iets gaat werken, is een dooddoener. Het idee van
ideeën is dat we iets pas zullen wanneer we het proberen

➢ Als we niet alert blijven op de grondhouding van waaruit we denken en
handelen, wordt elk nieuw systeem een kopie van het vorige, met alle, soms
monsterlijke consequenties van dien.

➢ Wij zijn de verandering waar we op wachten. Dit confronterende en
tegelijkertijd bekrachtigende besef brengt me steeds weer terug bij waar alles
begint: vanbinnen.

10 - Van binnen naar buiten

Deze tweede weg gaat over het scheppen van de ruimte, in onszelf, voor een kracht
die werkelijke verandering creëert. Uit een mix van inspiratie, eigen ervaring en
inzicht, bied ik elf handvatten voor het ontplooien van de diepe Ja die we allemaal in
ons hebben. Ze zijn geen stappenplan, maar geheugensteunen waar ik zelf dagelijks
mee oefen.

11 - Samen verder

Op deze weg verenigen we de weg van buiten naar binnen met de weg van binnen
naar buiten, door grondig te herzien wat we vaak onbewust onder samenwerking
verstaan. Twee vragen zet ik daarbij centraal:

➢ Hoe kunnen we volledig tot bloei komen, als individuen en als samenwerkend
verband, in het vervullen van een gedeelde roeping?
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➢ Hoe kan samenwerking ons wijzer, krachtiger en creatiever maken dan de som
van al onze uppies bij elkaar opgeteld?

Ik behandel vijf pijlers waarop ik synergie zie ontstaan, om dit hoofdstuk en boek af te
sluiten met de perfecte spiegel die elke samenwerking en elke relatie —waaronder
onze relatie met geld — ons voorhoudt.
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Publicatie

➢ Het volledige boek is vrij op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis te lezen
op GeldGaatNooitOverGeld.org.

➢ De papieren versie en het e-boek zijn beschikbaar via de website.
➢ Tekst en tekeningen zijn gepubliceerd onder een Creative Commons
Naamsvermelding-GelijkDelen licentie.

Contact

Raymundo Resink
hello@raymundo.earth
GeldGaatNooitOverGeld.org/contact
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Sleutelpassages uit het boek

Uit deel I - Consumptie niet verplicht

Over de aanloop naar mijn onderzoek naar geld

‘Eén ding is duidelijk en boezemt me tegelijkertijd angst in: bijna niets van alles waar
ik kortgeleden nog volop aan meedeed, zegt me nog iets. Racefietsen, bier drinken,
het nieuws volgen, meepraten over dingen waar ik vind dat ik verstand van heb (of
moet hebben), feestjes bezoeken en een “sociaal” leven leiden: alle bouwstenen van
mijn leven tot nu beginnen weg te vallen.’

‘Ik klik het filmpje aan. Een minuut later heb ik een brok in mijn keel. Na drie minuten
beginnen mijn ogen te tranen.Wanneer het scherm na twaalf minuten zwart wordt,
zijn mijn wangen nat. Ik heb net geluisterd naar iemand die woorden gaf aan wat ik
mijn hele leven al voel, maar waar ik met mijn hoofd alsmaar niet bij kon.’

Over wat ons niet wordt verteld in de economieles

‘Geld krijgt vaak de schuld van alles wat er mis is, samen met banken, bankiers en
geldbobo’s. “Zij” besodemieteren ons en “zij” maken de wereld kapot. Maar wat als
de man met de lakschoenen niet de boef van het verhaal is?Wat als geld, banken,
bankiers en mensen met vermogen niet de oorzaak zijn van al het kwaad?’

‘Volgens mij is dit de essentie van bankieren: talent verbinden met wezenlijke
behoeften en constructieve mogelijkheden. Mensen helpen ommet elkaar te ruilen,
elkaars creativiteit aan te wakkeren en dromen waar te maken. Ook in rente zie ik
een liefdevolle essentie: een waardering voor een bankier voor de verbindingen die
hij legt. Een waardering die hij kan gebruiken om in zijn levensonderhoud te voorzien
en die dus terugvloeit en verder circuleert in de economie. Dat de praktijk van
bankieren en rente vaak totaal andere koek is, maakt banken, bankiers en mensen
met vermogen niet automatisch tot oplichters. Het maakt ze onderdeel van een
dieperliggend patroon.’

‘Wij verlangen ernaar het leven in al zijn onbegrensde rijkdom volop te ervaren. Om
alle kleuren tot ons te nemen, om onophoudelijk te ontdekken en onszelf te blijven
vullen met de magische wegen van het bestaan. Het probleem is dat we deze
onbegrensdheid op de verkeerde plek zoeken.We hopen vervulling te vinden in
materie, in niet-authentieke ambities en in opgepompte zelfbeelden, maar creëren
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vooral een vicieuze cirkel. Hoe meer we najagen, hoe minder vervuld we ons voelen,
hoe meer we najagen in de hoop alsnog vervulling te vinden.’

‘Wie denkt zijn achtertuin te kunnen vrijwaren van de destructie die elders
plaatsvindt, houdt zichzelf voor de gek. Onze planeet bestaat niet uit losse brokken
die onafhankelijk van elkaar door de ruimte zweven. Als nooit genoeg z’n gang blijft
gaan, is iedereen, ook de man met de lakschoenen, op een gegeven moment de
pineut.’

‘Voor mij is dit de werkelijke armoede van nooit genoeg: dat mensen niet kiezen voor
wegen die levendig, creatief, waardevol of zinvol voelen, maar dat ze nu dit doen uit
angst voor straks dat.

Over mijn eureka en andere manieren van geven, werken en leven

‘Met de wens genoeg geld te verdienen, is op zich niks mis, alleen… Holy shit. Ik zit te
wachten op mensen die mij gaan betalen, zodat ik kan doen wat ik het liefste doe.’

‘In vrijheid en vertrouwen geven wat ik wil geven: dat wordt vanaf nu mijn modus.
Het leven zorgt, vaak op manieren die ik niet kan bedenken. Laat ik mezelf dus
ontslaan van de moeite en last van bedenken wat die manieren moeten zijn. Laat ik
vertrouwen. En laat ik mezelf een duwtje in de juiste richting geven, door mijn werk
niet langer via een vooraf bepaald bedrag te verkopen.’

‘Het openbreken van conventionele geldafspraken doet meer met me dan ik
voorzag. Mijn experimenten blijken niet over geld te gaan en ook niet over het model
van waaruit ik opereer. Ze gaan over contact. Contact met mezelf, met medemensen
en met wat ons echt, authentiek en levendig maakt.’

Over de ontplo�ng

‘Voor een experiment zonder geld hoeft men niets te vergaren, laat staan geld. Ik
vind dit zo’n open deur dat mijn hoofd rood aanloopt als ik eraan denk. Het is een
glimlachende roodheid. Ik vind dit nu al een grandioos avontuur.’

‘Eén telefoontje met de gemeente Soest en per 1 januari ben ik geen Burger Service
Nummer meer.Weg persoonlijke aansprakelijkheidsverzekeringsplicht, weg
zorgverzekeringsplicht… Ho wacht even…Weg zorgverzekeringsplicht? Shit. Dat
voelt spannend.Wat… wat heeft Frank destijds gedaan?’
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Over leven, reizen en werken zonder geld

‘Dit patroon, het afkopen van het recht om ergens te mogen zijn, verdwijnt niet omdat
ik het even zonder geld doe. Ik krijg het juist op m’n snu�erd. Eerst moet ik doen, eerst
moet ik geven en den ben ik goed genoeg, dan mag ik er zijn. Misschien.’

‘Vooral op plekken waar geen duidelijke afspraken waren, vond ik het echt oefenen
om te handelen vanuit overvloed in plaats vanuit schuld of plicht. Zeker wanneer de
bal volledig bij mij lag. Bij Tambleha leerde ik al doende over bouwen met hout en
tuinieren vanuit Permacultuur-principes. Ik kookte met plezier voor de bewoners.
Maar het echte werk daar, zat ‘m voor mij in het ervaren van de vrijheid, in mezelf,
om dingen te doen en dingen te laten.’

‘Als ik iets wil of denk nodig te hebben, roept dit onvermijdelijk de vraag op: Ja, en is
het belangrijk, echt? Bijna elke keer is het antwoord Nee. En dat is best wel leuk, want
nu ik niet zomaar kan consumeren, merk ik dat ik steeds minder wil.’

Over thuiskomen

‘Als ik zonder geld geen problemen hoef te hebben met geld, kan ik ook mét geld
geen problemen hebben met geld. En ik heb zin ommooie, waardevolle dingen te
creëren. Ik heb zin om geld een positieve, opbouwende kracht te laten zijn. Ik heb zin
om van geld het prachtige idee te maken dat het in essentie is. Een creatieve
herinnering aan een diepe, nu nog vaak ondergesneeuwde wens die we volgens mij
allemaal in ons dragen, om onszelf, elkaar en de aarde waardering, dankbaarheid
en liefde te geven.’

‘Glunderend en stuiterend neem ik het tientje aan.We omhelzen elkaar en gaan
ieder onze weg. Ik voel me als een jongetje dat niet kan wachten om zijn papa te
vertellen wat hij vandaag heeft meegemaakt.’
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Uit deel II - Business as unusual

‘Wie onbewust gelooft niet goed of goed genoeg te zijn, maakt van zijn medemens
en de planeet vanzelf een ‘ander’. Dingen om te vrezen, te bedwingen of van weg te
rennen. Elke poging om status, controle, macht of gelijk te verwerven, is in feite een
poging om diepe gevoelens van onwaardigheid te ontvluchten. De wereld die
logischerwijs uit deze pogingen ontstaat, is er één van “jij tegen mij”, “wij versus zij”
en “liever zij dan wij”, oftewel van overlevingsgedrag.’

‘Onze collectieve verwarring tussen geld, waarde, eigenwaarde en leven is zo groot
en zo normaal, dat angst voor een tekort aan geld, spullen of luxe voor velen
onbewust gelijkstaat aan angst voor de dood. En wie continu bang is voor de dood, is
eigenlijk continu bang voor het leven.’

‘Ook het idee dat geld vooral stroomt naar mensen die het kunnen vermeerderen en
niet of nauwelijks naar mensen die er alleen maar iets moois mee willen creëren, is
een verhaal dat in stand blijft en groeit door de voeding die wij het geven. Er zijn
legio ondernemers, kunstenaars, activisten en wereldverbeteraars met prachtige
ideeën die nooit van de grond komen, omdat geld “vies” is of “toch naar de verkeerde
mensen stroomt”.’

‘Misschien, om als mensheid een werkelijk nieuwe stap te zetten, hebben we alle
stappen tot hier nodig gehad. Misschien hebben we het nodig gehad om onze
schaduwkanten volop uit te leven en tegen alle hoeken van de donkere kamer te
botsen, om nu de lichtknop te vinden en om te schakelen. En misschien staan we
gewoon aan het eind van een cyclus in onze evolutie, functioneert ons ‘rups-zijn’ niet
meer, omdat het onze bestemming is een vlinder te zijn.’

‘onze crisis nu is zowel een bedreiging als een kans.Weworden bedreigd in wie we
als mensheid denken te zijn, wat nieuwe kansen biedt voor wat we kunnen zijn. Deze
kansen op grote schaal benutten, vraagt alleen wel dat genoeg mensen tijdig
bese�en dat ieder van ons creëert, simpelweg door hoe we naar onszelf, naar
elkaar en naar de wereld kijken.’

‘“Business as usual” houdt ons steeds moeilijker voor de gek. Het betekenisloze
najagen van doelen die geen waarde toevoegen en geen vreugde oproepen, begint
voor een te grote groep te leeg en te pijnlijk te worden. Voor een deel geeft dit
aanleiding tot moedeloosheid, maar terwijl nooit genoeg de teugels blijft
aantrekken, is er ook beweging.’
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Uit deel III - Heeleconomie

‘In dit derde deel staat één vraag centraal: hoe kunnen wij de wereld waar we diep
vanbinnen het liefste in willen leven, waarmaken?’

Over een Heeleconomie

‘In een Heeleconomie maakt het niet uit of ons Bruto Nationaal Product stijgt of daalt.
Alles dat brandstof geeft aan een wereld die leeft in plaats van overleeft, is winst.
Cijfers kunnen deze winst misschien onderbouwen, maar hoe meer onze diepere
ambities op de voorgrond komen, hoe meer ik onze hang naar cijfers zie verdwijnen.’

Over 2040

‘Is 2040 te vroeg? Ben ik naïef? Is wat ik schets überhaupt mogelijk? Laat ik allereerst
zeggen dat ik al onze gezamenlijke prestaties tot nu een peuleschil vind vergeleken
bij de uitdaging waar we nu voor staan: een fundamentele transformatie van ons
collectieve bewustzijn. Laat ik alleen ook zien dat we het onmogelijke al talloze keren
hebben waargemaakt. Een flink deel van wat we vandaag dagelijkse kost noemen,
was kort geleden nog ondenkbaar.’

Over de weg van buiten naar binnen

‘Als wij een wereld van schaarste willen transformeren naar een wereld van
overvloed, welke spelregels kunnen we dan veranderen, zodat de spelregels zo’n
wereld uitnodigen in plaats van dwarsbomen?’

Groen goud, blauw goud
‘Wat als we [bijvoorbeeld] gaan voor een afspraak, in dit geval een standaard, die
ons helpt om helende keuzes te maken in plaats van verziekende? Zo’n standaard
zou als volgt kunnen werken: elke euro, dollar, yen, pond et cetera die in omloop is,
staat gelijk aan een stuk gezonde natuur in plaats van een stuk goud.’

Negatieve rente en alternatieve munten
‘Wat als we geld de volstrekt natuurlijke eigenschap van bederf zouden geven?’

‘Het idee achter [dit] idee is dat natuurlijke spelregels natuurlijk gedrag stimuleren.
Als ik teveel kaas heb bijvoorbeeld, dan geef ik dat teveel liever aan jou dan dat ik
het laat rotten. Ik kan altijd weer bij jou aankloppen wanneer ik kaas nodig heb. Als jij
me op dat moment geen kaas kunt geven, zijn er vast anderen die dat wel kunnen.
Het enige dat negatieve rente doet, is deze boerenlogica toepassen op geld.’
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‘Stel dat we naast de huidige nationale munten een wereldwijd geaccepteerde munt
hebben, bijvoorbeeld Seeds. Deze wereldwijde munt opereert onafhankelijk van
overheden of bankbedrijven en stimuleert opbouwend in plaats van afbrekend
gedrag. Stel daarnaast dat er overal ter wereld kleinere, ‘eigen’ munten circuleren,
ieder met zijn eigen aardigheden en spelregels. Deze kleinere munten helpen lokale
gemeenschappen om veerkracht op te bouwen, misschien in eerste instantie door
bloot te leggen wat ze aan vaardigheden, middelen en talenten missen om
veerkrachtig te zijn. Vanaf dan kunnen we spreken van een financieel ecosysteem.
Een divers systeem dat gezonde regio’s gezond houdt en zwakke regio’s helpt om
sterk te worden’

Een onvoorwaardelijk basisinkomen
‘ik geloof niet dat een onvoorwaardelijk basisinkomen de economie gaat platleggen.
Ik geloof dat een flink aantal mensen eerst door een periode van ontwenning zal
gaan, voordat authentiek gedrag het overneemt van overlevingsgedrag.’

‘Kost een onvoorwaardelijk basisinkomen überhaupt geld? Vloeit de investering van
zo’n inkomen niet gewoon terug de economie in, simpelweg doordat mensen hun
inkomen uitgeven, zoals iedereen dat nu ook doet? Is een onvoorwaardelijk
basisinkomen van vijftienhonderd euro per maand misschien niet gewoon een
kwestie van belastinggeld anders verdelen?’

‘Misschien, heel misschien, gaat een onvoorwaardelijk basisinkomen de wereld
redden, maar dan—om een aanloop te nemen naar het volgende idee— omdat we
inzien dat een basisinkomen feitelijk niet over geld gaat.’

Grondrecht
Wat als we grond niet langer beschouwen als privé- of staatseigendom, maar als
een onverhandelbaar, gemeenschappelijk goed, waar mensen zich alleen aan
kunnen verrijken wanneer hun activiteiten ook het geheel ten goede komen? Hoe
wijzen we grondbezit dan toe?Wat betekent grondbezit dan?’

‘Ons werkelijke basisinkomen, zoals ik het zie, is het recht om op een leefbare aarde
te leven. Om samen met onze medemensen en met de niet-menselijke natuur, zorg te
dragen voor het leven dat voor ons zorgt. Om samen te delen in de vruchten die deze
zorg voortbrengt. In dit recht zit een voorwaardelijkheid, maar het is er één die ik
gezond vind. Alleen als je grond zorgzaam en liefdevol beheert, zodat het voor
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zichzelf, voor jou en voor het geheel vruchtbaar wordt en blijft, draag je bij aan een
gezonde basis voor alles en iedereen.’

‘In potentie is het voor iedereen mogelijk om van dit recht te genieten, ook voor
mensen die nu louter van grond profiteren door grond te bezitten. Het nieuwe recht
maakt immers ook hen rijker dan ze nu zijn.’

Anderwijs
‘Als grond de moeder van alle aardse thema’s is, dan zijn opvoeding en onderwijs de
kinderen. Hoe wij ons tot kinderen verhouden, bewust en onbewust, speelt een niet te
onderschatten rol in de zelfbeelden en wereldbeelden die ze ontwikkelen, en
daarmee in de wereld waaraan ze leren meebouwen.’

‘Willen wij als ouders, leraren, mentoren en werkgevers ruimte geven aan wat wij
vinden dat kinderen en mensen moeten zijn, of aan wat ze werkelijk zijn? Anders
gesteld: willen we onze medemensen informeren en conditioneren tot brave burgers,
of willen we ze stimuleren om tot hun eigen, beste bloei te komen?’

‘Als je hart mag leiden, ben je al een topleraar. Iemand die samen met kinderen mag
ontdekken wat leren is, samen met kinderen fouten magmaken en samen met
kinderen mag ontspannen. Omdat fouten eigenlijk niet bestaan.’

Over revoluties en bananenschillen

‘“De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen.” Dit gezegde verwoord
tre�end wat ik met dit hoofdstuk heb willen aantonen: als wij geen licht gaan werpen
—en blijven werpen— op de diepere patronen die onze huidige systemen bepalen,
dan wordt elk nieuw systeem een kopie van het vorige en vervallen zelfs mensen met
de beste intenties tot monsterlijk gedrag.’

‘Dat geschreven hebbende, wil ik over leuke ideeën en bananenschillen iets hartelijks
te zeggen: volgens mij hebben ze elkaar een beetje nodig.’
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Over de weg van binnen naar buiten

‘Op dit moment voelen weinigen onder ons de vrijheid om te creëren waar we van
dromen.We hebben een verlangen, voelen dat we iets te doen hebben, worden
enthousiast van het idee het te doen, maar moeten iets anders dus kan het niet. Poef,
weg idee en weg droom. Terug naar de orde van de dag. Velen van ons schrijven
deze onvrijheid toe aan geld en “het systeem”. De programma’s die ons beperken,
draaien echter allereerst in onszelf.’

‘Op zo’n manier leven, werken en geven, vanuit diepe leiding in plaats vanuit het
cultuurmonster in mijn hoofd, is een veel hoger en enger spel dan de zogenaamd
veilige spelletjes waarmee we onszelf, elkaar en onze planeet zo verarmen. Over het
vermogen dit hogere spel te spelen, beschikken we allemaal. Ieder van ons heeft het
in zich om ruimtelijk, helder en intuïtief waar te nemen. Ieder van ons kan zich laten
bijstaan door een wakkerheid die leven geeft in plaats van neemt.’

‘Wanneer we de wereld instappen met het gevoel dat onze diepste wensen al waar
zijn, dan maakt het feitelijk niet uit of ze zich ook materialiseren in de vorm.We leven
ze al. En de ironie wil dat we juist hierdoor de kans enorm vergroten dat onze
aspiraties realiteit worden. Een intrinsiek, vervuld gevoel van eigenwaarde geeft ons
een weidse blik. Het motiveert ons om de mensen, inspiratie en inzichten die ons pad
kruisen, te zien en te omarmen.’

‘Eigenlijk kan ik alle hiervoor genoemde geheugensteunen onder één simpele noemer
scharen: eerlijkheid. Volledige eerlijkheid, zowel naar wat ons werkelijk roept als
naar de verhalen waarmee we onszelf proberen te verdoven, wakkert automatisch
een zelfversterkende dans aan. De positieve kant op.’

Over de weg van samenwerking

‘Als wij de roep van een grotere bedoeling via ‘normale’, manipulerende en
dwingende methodes tot leven proberen te wekken, creëren we al gauw precies de
problemen waarvoor we een oplossing proberen te zijn.’

‘Diep luisteren leidtniet automatisch tot synergie. Synergie vraagt ook om een kader
dat roeping, verlangens en intelligentie bevrijdt en e�ectief kanaliseert. Om hiermee
terug te komen op de eerder genoemde weerstand tegen kaders en structuren: die
hoeven ons niet te beperken. Sterker nog, organisaties die dingen op een
bekrachtigende, haast magische manier van de grond weten te krijgen, staan bol van
de kaders en structuren —bevrijdende kaders en structuren.’
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‘Wij vormen met alles dat we zien, voelen, verbeelden, denken en vasthouden een
relatie. Waar we dit onbewust doen, hebben we de neiging om onze relaties
verantwoordelijk te houden voor ons geluk, om ze de macht te geven over ons leven
en onszelf te reduceren tot een krachteloze speelbal. Pas wanneer we erkennen dat
we in elke relatie een meespelend aandeel hebben, hoe passief dat aandeel
misschien ook lijkt, beginnen we onze relaties te ontvangen als een sleutel. En dan
wordt elke ontmoeting, elke samenwerking en elke relatie een kans voor de wereld
waar we het liefste in willen leven.’

‘Ik heb genoeg relaties (met geld, mensen, spullen, mijn lichaam, verlangens,
mogelijkheden enzovoorts) gebruikt om bevestiging te vinden voor een diepe ik ben
niet goed genoeg overtuiging. En ik ben er achtergekomen dat het nooit te laat is om
kansen die ik heb laten liggen, alsnog te pakken.’

Uit het laatste woord

‘Wij bouwen een mooiere wereld niet door onszelf groter, kleiner, beter, slechter,
slimmer of dommer te maken dan anderen, maar door onze eigen, unieke stem te
laten klinken. Door de gaven en de liefde die we allemaal in ons hebben, vrij te
geven, in het vertrouwen dat het leven ons gaandeweg zal wijzen waar we tot ons
meest authentieke, vreugdevolle recht komen.’

‘Voor mij is geld een prachtige ingang geworden naar de ontdekking van wie ik ten
diepste ben. Ik geloof dat geld voor heel veel mensen zo’n ingang kan zijn. Ik geloof
alleen niet dat we bij geld hoeven te beginnen om een eerste stap te zetten.Wat
uitmaakt, is dat we beginnen. En volgens mij begint beginnen bij eerlijk worden.
Eerlijk naar de verhalen waarmee we onszelf en elkaar zo voortre�elijk proberen te
verdoven— en eerlijk naar wat ons werkelijk roept.’

‘Ik hoop dat mijn ontdekkingstocht naar de wortel van nooit genoeg, plus mijn visie
op hoe wij de verandering kunnen zijn waar zovelen van ons naar verlangen, jou
gesterkt hebben om de wereld die in je hart leeft, te leven.’
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