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Er is grote wijsheid uit het verleden die ons draagt. Dat is de 
kracht van liefde . Het is een kwestie van opnieuw verbinden, 
en meer leven in die kracht die ons en in de eerste plaats de 
planeet  heeft geschapen. Zodat we echt nieuwe waarden 
krijgen,. Dat is de energie waar we eigenlijk door worden 
omringd, maar waar we niet veel aandacht aan geven. 
 
We sluiten onszelf op in een systeem waar we altijd kopen en 
consumeren, en misbruiken en plunderen. Om zonder 
duidelijke reden een idioot systeem draaiende te houden.  
 
We hebben onszelf veranderd in op diensten gebaseerde 
economieën, waar we fictieve dingen creëren, zoals 
callcenters, verzekeringen, financiële diensten. Ze zijn gebaseerd op door mensen gemaakte dingen. Ze 
doen er uiteindelijk niet toe als het gaat om overleven. Ze zijn een luxe van een geavanceerde bureaucratie. 
Als de geavanceerde bureaucratie uit elkaar valt, betekenen ze niets. En ze verdwijnen voor een groot deel. 
 
De boeren in deze tijd zijn geen boeren. Hoewel ze goedbedoeld en hardwerkend zijn, maken ze vooral 
deel uit van een economisch systeem. En dat systeem geeft niets om kwaliteit van leven. 
De natuur creëert geen monoculturen. 
Wij, als biologisch-dynamische tuinders en boeren, hebben zadenbanken en we moedigen boeren en 
tuinders aan om hun eigen zaden te bewaren. Wij kweken onze eigen variëteiten. We willen niet met 
hybridisatie werken omdat hybridisatie als zodanig een monopolie is. 
 
Onze wijsheid is wat hier ontbreekt. Het is wijsheid die we meer dan wat ook ter wereld nodig hebben. 
Het is niet meer de intelligentie, het is niet meer het intellect, het is niet meer technologie. 
De oude wijsheid is een wedergeboorte, zo je wilt. Het is een terugkeer naar een dieper begrip. 
 
Duurzaamheid is nu de hoogste wetenschap ter wereld. De inheemse volkeren zijn de hoogste 
wetenschappers. We hebben de wetenschap om in de juiste relatie met de aarde te leven. 
 
Als we iets willen doorgeven aan onze kinderen, dan moeten we radicaal veranderen. We hebben maar 
één aarde om op te leven. We kunnen nergens anders heen.  
Ik wil leren hoe ik dingen moet maken, hoe ik dingen moet laten groeien, hoe ik dingen moet bewaren, hoe 
ik dingen moet voorbereiden. 
 
Microbiële wetenschap is de basis van de natuur. Het ligt ten grondslag aan alles. 
De kwaliteit van de bodem is niet alleen van belang voor de minerale samenstelling, maar ook voor het 
leven in de bodem, de bacteriën, micro-organismen. Omdat de micro-organismen belangrijk zijn om te 
veranderen, het anorganische in organisch. Verandering is dus de enige constante in het leven. Met onze 
micro-organismen kunnen we, zelfs als de bodem zogenaamd uitgeput is, de mineralen creëren die de 
planten nodig hebben. Dat is belangrijker dan alleen het toevoegen van mineralen aan de bodem. 
Gerelateerd aan de levenscyclus zijn het de micro-organismen die belangrijk zijn. 
 
Diepe zorgzaamheid komt vanuit het hart. Het is een oprechte plek. En dat is waar we onszelf zien als 
beheerders van de aarde. De bewakers, in plaats van eigenaren van onroerend goed. In feite schuiven we 
weg van die plaats van zelfverheerlijking, waar we onszelf op de eerste plaats zetten. En in plaats daarvan 
kijken we naar de collectieve gemeenschap. Hoe creëren we harmonie in plaats van aanzienlijke schade? 
Als we vanuit het hart werken is het dus een heel andere ruimte alles bij elkaar genomen. 



 
Alles moet veranderen. Er zit zoveel energie in de zon. Er zit zoveel energie in het water, in de aarde, in de 
wind. Het is niet nodig om de aarde te vervuilen. 
Je begint met het wegnemen van de behoefte aan energie, en vervolgens produceer je op de meest 
efficiënte manier de energie die je nodig hebt. 
De energie die ter plaatse wordt opgewekt via een windturbine, en door zonnepanelen en een thermisch 
zonnesysteem. Er wordt dus elektriciteit opgewekt en elektriciteit is een van de grootste uitdagingen. 
Als we niet investeren in wat van onschatbare waarde is, in onszelf en in het land, dan wordt ons leven erg 
duur. 
 
Voedsel verbouwen, ik hou ervan om, soms ook, de spirituele, de elementaire wezens bij wijze van spreken 
op te nemen. Die van de elementen van of het nu vuurgeesten zijn, luchtgeesten, de watergeesten en de 
kabouters van de aarde. Het zijn allemaal onze helpers. 
 
Dit gaat echt over dienstbaar zijn aan iets dat groter is dan het zelf. En als we onszelf in dienst van iets 
zien dat groter is dan het zelf, dan gaat het niet om winst. Het gaat er niet om wat er voor mij in zit. Het 
gaat erom dat ik mezelf toesta dat ik me goed zal inzetten in deze tijd, in deze wereld. 
Wat kies ik om te doen met mijn vaardigheden en mijn leven? Mijn unieke geschenken die ik draag. Hoe 
kies ik ervoor om ze het beste te gebruiken? 
Dit gaat over vooruitkijken naar de toekomst van oneindigheid. Wat kies ik hier en nu te doen, met mijn 
leven, dat een erfenis nalaat voor alle wezens, voor altijd? 
 
Het belang van gemeenschappen die werken als een verenigde gemeenschap van individuen voor het 
grotere voordeel van alle mensen in die gemeenschap. En daar heb je geen geld voor nodig. Geld doet 
niets. Mensen doen alles. Mensen planten het voedsel. Mensen hebben het vermogen tot oneindige liefde. 
Geld doet niets, behalve voor mensen de obstakels en hindernissen creëren om het voedsel en de 
technologie en de oneindige liefde te bereiken. 
Geld staat alles in de weg. Het is het absolute controlemiddel en het obstakel voor alle vooruitgang. Hoe 
eerder we het beseffen, hoe eerder we onszelf uit deze geldmatrix kunnen halen. De enige manier om hier 
overheen te komen, is door van geld af te komen. Er kan geen andere manier zijn. En dat is de manier die ik 
voorstel, als een geheel nieuwe manier voor de toekomst. Niet zomaar een herhaling van dezelfde fouten. 
Een compleet geldloze samenleving waar iedereen zijn door God gegeven talent of zijn verworven 
vaardigheden bijdraagt aan het grotere voordeel van iedereen. Dus geen geld, geen ruilhandel, geen 
handel, geen waarde gehecht aan wat dan ook. Maar iedereen draagt zijn door God gegeven talenten of 
verworven vaardigheden bij aan het grotere voordeel van iedereen in zijn gemeenschap. 
 
De klimaatverandering die onze zeespiegel, onze weerpatronen, onze neerslag en onze temperaturen zal 
beïnvloeden, zal de wisselende oogst binnen de natuurlijke voedselproductiesystemen zodanig vergroten 
dat enorme percentages voedsel in gevaar worden gebracht. En dat is een ongelooflijk enge plek. In het 
Verenigd Koninkrijk produceren we misschien slechts 45% van het voedsel dat we nodig hebben. Dat is een 
ongelooflijk gevaarlijke positie en we hebben maar een paar weken back up opslag, als we geluk hebben. 
Dat is het. Het is een krankzinnige situatie om in te verkeren. 
 
Permacultuur is een ontwerpsysteem, wat betekent dat je optimale outputs hebt voor minimale inputs. 
Het zegt eigenlijk: laten we zo min mogelijk doen om er het maximale uit te halen. Dus je plant planten die 
de andere planten in de buurt helpen. Ze vechten tegen elkaars ongedierte. Ze ondersteunen elkaar. Ze 
produceren elkaars voedingsstoffen. Dit is wat de natuur doet. 
We leren van de natuur met een op permacultuur gebaseerd systeem. De tools kunnen worden toegepast 
op het bedrijfsleven. Ze kunnen op alles worden toegepast. Permacultuur zie ik als de beste toolkit van al 
het andere dat ooit door de mensheid is uitgevonden. Permacultuur leert van het oude, maar het leert 
ook van het nieuwe. Het evolueert snel en past zich aan. 
 
 
 



 
Geef het land terug aan de mensen en laat mensen gratis op het land wonen. 
Gebieden met een lage bevolkingsdichtheid zijn het meest geschikt voor de toekomst. Het worden landen 
die zichzelf kunnen voeden en water kunnen geven, en uiteindelijk zichzelf van energie kunnen voorzien. 
 
Kinderen die zijn opgegroeid op boerderijen, in de buurt van vuil, hebben over het algemeen veel minder 
allergieën en een veel beter immuunsysteem dan kinderen die opgroeien in gezonde, schone stedelijke 
omgevingen. 
 
Misschien bereiken we een keerpunt, waar er genoeg bewustzijn op de planeet aanwezig is om werkelijk 
over te gaan van een gevoel van individualisme en afgescheidenheid naar een punt van verbondenheid. 
Omdat er dan blijkbaar genoeg bewustzijn is. De verschuiving van het donkere tijdperk naar een tijdperk 
van verlichting kan ofwel soepel verlopen, ofwel ruw plaatsvinden. De verschuiving vindt plaats, en het 
hangt af van wat we doen en of we in staat zijn om de kans optimaal te benutten. 
Er ligt een kans bij ons, en hoeveel we die kans grijpen hangt af van hoe we samenkomen, of we in staat 
zijn om van een puur functionele geest, intellectueel denken, over te gaan naar een “verbindingsdenken” 
en leven vanuit het hart. 
De ruwheid kan worden verzacht door mensen die bij elkaar komen, groepen die mediteren, om echt het 
bewustzijn te verschuiven en ons met elkaar te verbinden. 
 
Het ultieme, hoogste leerniveau is lesgeven. Als we ons onder elkaar voortdurend blijven stimuleren en 
motiveren, ongeacht leeftijd, of het nu kinderen zijn, of ze volwassenen zijn, of het nu ouderen zijn, 
voortdurend leren en elkaar lesgeven. Zo kunnen we evolueren en groeien. 
Zo worden gemeenschappen zelfredzamer. Ook wat betreft voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. Ze 
gaan leren van het verleden, over wat nodig is om kwaliteit in je leven te ontwikkelen. 
 
Maar de grootste variabele is het menselijke element. 
En hoe je het bestuurt, is een enorme uitdaging. De systemen van gelijkwaardige niet-hiërarchische rollen 
zijn geavanceerder als het gaat om het omgaan met problemen. Maar ze hebben ook de neiging te lijden 
aan een gebrek aan leiderschap en ze lijden vaak aan een gebrek aan geduld. Of Je hebt de neiging om de 
actie te verliezen.  
Stel in elke gemeenschap een eigen Raad van Ouderen samen. Mensen die wij als gemeenschap aanstellen, 
die de meest gerespecteerde en wijze individuen in onze gemeenschap zijn. 
 
Over de hele wereld is dit grote ontwaken gaande. We komen thuis. We komen terug naar ons thuis in 
de natuur, en in een hechtere gemeenschap met elkaar en dit is hoe ik deze wereldwijde beweging zie, 
wat ik oude toekomsten noem. Daarbij leren we van oude inheemse culturen, wat het betekent om meer 
ingebed in de natuur en met elkaar te leven. We worden wakker met de ongelooflijke vreugde, de liefde 
en gewoon het geluk dat we krijgen van die herverbinding met elkaar en met de natuur. Op elk gebied, van 
geneeskunde tot architectuur, tot landbouw, tot economie, is er een nieuwe beweging, waar we ontwaken. 
Hoe ziet het eruit om ons leven te baseren op liefde en verbinding, in plaats van angst en afscheiding? 
 
En wat ik promoot is wat ik The Economics of Happiness noem en dat is de economie van verbinding. Het 
is de economie van lokalisering, maar die lokalisering staat niet op zichzelf. Het maakt deel uit van deze 
wereldwijde beweging, waar over de hele wereld mensen ontwaken. Mensen komen thuis. Mensen 
komen naar de economie van geluk. 
Het is aan ieder van ons om op te staan, om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Aan ieder van ons om 
een stralend, liefdevol wezen te worden. Aan ieder van ons om op te staan en onze rol te vervullen door nu 
mens te zijn op deze aarde en te handelen als onderdeel van dit levende bio circuit van deze levende matrix 
die we de aarde noemen. 
 


