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Rapport Workshop Gaia Logica 
georganiseerd door de Netwerkuniversiteit van het Bernard Lievegoed Fonds in samenwerking met Triodos Bank en 
Kees Zoeteman op 19 juni 2009, Triodos Bank, Zeist 
 
 
Samenvatting 
 
Op 19 juni 2009 organiseerden de Netwerk Universiteit van het Bernard Lievegoedfonds, de 
Triodos Bank en auteur Kees Zoeteman een workshop op de Triodos Bank te Zeist over het boek 
Gaia Logica. De in dit boek voorgestelde zeven elementensferen in de natuur werden in zeven 
werkgroepen nader verkend wat betreft de morele uitdaging die het oplossen van door de mens 
veroorzaakte problemen in elke elementensfeer oproept. De bevindingen van elke werkgroep en de 
reactie hierop van Kees Zoeteman zijn in deze rapportage verwoord. Ook heeft de auteur na afloop 
aan de hand hiervan een nadere verkenning van de betekenis van de hiërarchie in elementen voor 
een verantwoord en duurzaam omgaan met energiebronnen ter voorkoming van 
klimaatverandering uitgewerkt. Deze uitwerking is ook in deze rapportage opgenomen. Het hieruit 
naar voren komende beginsel is dat transformaties naar elementen hoger in de hiërarchie tot minder 
duurzame oplossingen leiden dan andersom. Zo zijn alle verbrandingsprocessen in beginsel 
risicoverhogend. Een verdere uitwerking voor beleid en praktijk van deze ordening lijkt perspectief 
te bieden. 
 
Ook is geconstateerd dat het verdiepen van de kennis van de hogere elementensferen van de ethers 
meer uitwerking verdient. Van belang is dat daarvoor de juiste voorwaarden worden geschapen, 
zowel op financieel, onderzoeks- als vooral ook innerlijk sociaal niveau. 
   
Met het opklimmen van de elementensferen wordt een hoger innerlijk houdingniveau vereist om 
met de daar spelende maatschappelijke uitdagingen om te gaan. Een vervolg gericht op het 
bewustmaken hoe hogere houdingniveaus kunnen worden ontwikkeld en vastgehouden onder 
moeilijke omstandigheden. In de vorm van onderzoek en opleiding wordt aanbevolen. 
 
Op het niveau van de hoogste elementensfeer spelen ook de interacties tussen de Aarde en het 
Zonnestelsel. In Gaia Logica wordt een oproep gedaan een betere aanpak te ontwikkelen voor het 
milieubeheer van de ruimte. Tijdens de bijeenkomst is dit aangevuld met de oproep om ons meer 
bewust te worden van de invloed van de Zon op de leefcondities op Aarde en hoe onze 
samenleving zich op mogelijke veranderingen daarin beter kan voorbereiden. Een verdere 
uitdieping van deze thematiek werd door een aantal deelnemers als behoefte geuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
Ten geleide 
 
 
Behalve de 'Samenvatting', die hij van de bijeenkomst maakte, heeft Kees Zoeteman sinds de 
'Workshop Gaia Logica' van 19 juni jl. niet stil gezeten. Hij is al begonnen met het doen van 
'vingeroefeningen' (voor een vervolg, ongetwijfeld) die hij ons in §1 ter beschikking stelt.  
De titel luidt: 'Verkenning van de functie van de elementenhiërarchie aan de hand van de rol van 
verschillende energieopwekkingsmethoden van de elementensferen in relatie tot de aanpak van het 
klimaatprobleem'.  
En hij voegt eraan toe: "ik doe dit teneinde de houdbaarheid van het idee te testen of de elementenhiërarchie ook 
een leidraad kan vormen voor de keuze van de energieopwekkings- en klimaatbeheersingstechnologieën".  
 
In §2 treft u de terugmeldingen aan van de zeven werkgroepgesprekken. In deze werkgroepen 
werden de elementensferen uitgediept. Het accent werd daarbij gelegd op de bijdrage die vanuit elke 
elementensfeer kan worden gegeven aan het moreel gezien zo goed mogelijk aanpakken van het 
klimaatvraagstuk (de duurzaamheidshoudingen).  
 
In §3 vindt u de weerslag van Kees' eerste reactie op die terugmeldingen en in §4 (Reflexie achteraf) 
identificeert hij enkele bredere thema’s die in de terugmeldingen naar voren kwamen. 
  
Tenslotte zijn in bijlage 1 de door de rapporteurs van elke werkgroep gemaakte verslagleggingen 
onverkort opgenomen. Voor de goede orde worden in de bijlagen 2 en 3 nog het programma en de 
deelnemerslijst opgenomen. 
 
Met dit uitgebreide verslag hopen wij zowel deelnemers als belangstellenden van goede en relevante 
Gaia-Logica-informatie te voorzien en tevens bij te dragen aan verbetering van het 
instrumentarium.om de grote vraagstukken van de Aarde verder te analyseren en aan te pakken. 
 
 
Max Rutgers van Rozenburg 
Netwerkuniversiteit Bernard Lievegoed Fonds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 
 
Bijlage 1:  Werkgroepverslagen over de zeven elementensferen 
 
Bijlage 2: Programma 19 juni 2009 en instructies 
 
Bijlage 3 (apart): Lijst deelnemers 
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§1. Verkenning van de functie van de elementenhiërarchie aan de hand van de rol van 
verschillende energieopwekkingsmethoden van de elementensferen in relatie tot de aanpak 
van het klimaatprobleem. 
 
Onderstaande is een naar aanleiding van de workshop uitgevoerde vingeroefening door Kees 
Zoeteman teneinde de houdbaarheid van het idee dat de elementenhiërarchie ook een leidraad kan 
vormen voor de keuze van de energie opwekking- en klimaatbeheersing technologieën te testen.   
 
a. In de vaste sfeer spelen als energiebronnen (a) hout, (b) biomassa, en de fossiele brandstoffen (c) 
kolen en (d) bruinkool.  
Bij de verbranding gaan deze vaste brandstoffen over naar de elementensferen van gas, warmte en 
licht. Het gasvormige element veroorzaakt vooral het klimaatprobleem. Vanuit het beginsel dat 
stoffen zo laag mogelijk in de elementenhiërarchie zouden moeten worden gebracht heeft het de 
voorkeur om alles tot de vaste sfeer terug te brengen. Bij hout en biomassa zou hiervoor een 
uitzondering kunnen worden gemaakt omdat de koolstof in biomassa recent uit de gassfeer 
afkomstig is en verbranding hiervoor over het geheel gezien elementneutraal is.  
Om de belasting aan kooldioxide in de atmosfeer door het verbranden van fossiele brandstoffen te 
verminderen, wordt nu gewerkt aan het afvangen van de kooldioxide om deze vervolgens als gas in 
de vaste bodem of als vloeistof op de bodem van de oceaan op te slaan. De huidige plannen in 
Nederland voor 'carbon capture and storage (CCS)' zijn gebaseerd op het pompen van kooldioxide 
gas in de poreuze gesteente lagen waaruit eerder aardgas is opgepompt, bijvoorbeeld in het 
aardgasveld onder Barendrecht. Als het om kooldioxide gas gaat dat afkomstig is van biomassa, is 
opslag in poreuze gesteenten elementneutraal. Voorwaarde is wel dat dit gas in de toekomst niet 
teruglekt naar de atmosfeer en zo risico's voor de bewoners van de huizen boven deze 
gasvoorraden en voor de atmosfeer oplevert.  
Is de kooldioxide afkomstig van kolen- en bruinkoolverbranding dan is opslag van het kooldioxide 
in aardgasvelden niet een elementneutrale oplossing. Het blijft in de bodem immers als gas 
aanwezig terwijl het daarvoor een vaste vorm had. Deze kooldioxide zou als vaste stof moeten 
worden vastgelegd en dan bijvoorbeeld als kalk worden opgeborgen. Dat zal best duurder en 
omslachtiger zijn dan opslag van het kooldioxide gas, maar het is wel de manier die de natuur ons 
leert. Het overbrengen van de gassfeer naar de vaste sfeer maakt dat het probleem maximaal 
beheersbaar is gemaakt en ook minder omstreden zal zijn voor de lokale bevolking.  
Ook zijn er voorstellen in omloop om kooldioxidegas dat in het oceaanwater is opgelost of al in de 
atmosfeer is opgehoopt aan stoffen te binden zodat het overgaat in de vaste sfeer. Het zijn 
zogenaamde geo-engineeringtechnieken. In de oceaan kan dat door algengroei te bevorderen die tot 
kalkafzettingen leidt en op het land wordt binding aan olivijngesteente gepropageerd. Daar is vanuit 
de hier ontwikkelde gedachtegang dus veel voor te zeggen mits er zich geen andere complicaties 
voordoen.  
De projecten gericht op carbon capture and storage (CCS) zouden vanuit de redeneerlijn dus beter 
kunnen worden doorgevoerd in de vorm van opslag van vaste koolstofverbindingen in plaats van 
de gasvormige opslag waarop nu de aandacht vooral is gericht. Dat zal ook de maatschappelijke 
protesten zoals in Barendrecht doen verstommen.  
 
b. Bij de vloeistofsfeer is al eerder het verschil tussen (a) waterkracht en (b) oliestook naar voren 
gekomen.  
Alle vormen van energieonttrekking aan het waterelement zijn stromingsenergievormen en 
elementneutraal en zouden daarmee de voorkeur hebben boven gebruik van fossiele brandstoffen. 
Dit is in de milieukunde ook een algemeen aanvaard uitgangspunt. De oorsprong van water 
gebonden energie is de zon in combinatie met de zwaartekracht bij waterkracht. Het is de 
aantrekking door de Maan (zwaartekracht) bij getijde-energie. De energie-onttrekking vindt dus 
lager in de elementenhiërarchie plaats dan de oorsprong van de energie. 
Voor het omgaan met de verbrandingsgassen van olie gelden dezelfde overwegingen als bij 
kolenstook. 
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c. Bij de gassfeer spelen (a) windenergie, (b) aardgas, (c) biogas en (d) waterstof een rol.  
Voor windenergie geldt dat dit net als water een drager is voor stromingsenergie die onder invloed 
van natuurlijke krachten als zonnestraling ontstaat. Het gebruik van windenergie is evenals 
waterkracht elementneutraal, de lucht is alleen drager van de in de natuur al voorhanden 
stromingsenergie.  
Voor aardgas geldt dat dit bij verbranding een elementneutrale uitkomst biedt wat betreft het 
vrijkomende afvalgas maar niet wat betreft de vrijkomende warmte. De uitkomst is vanuit een 
oogpunt van klimaatbeheersing dan ook nog steeds onwenselijk. Echter verbranding van aardgas 
levert minder kooldioxidevervuiling op dan verbranding van olie of kolen het is nog steeds een 
bijdrage aan opwarming. Beperking van klimaatverandering is gebaat bij transformatie van 
kooldioxidegas naar de vloeistoffase of de vaste fase zoals bij de vaste sfeer besproken. 
Voor biogas geldt dat dit ontstaat uit het vloeistofelement en daarom vergelijkbaar is met olie. 
Waterstof neemt een tussenpositie in ten opzichte van windenergie en aardgas. Immers het wordt 
als intermediair gebruikt voor energie-overdracht maar het vereist een verbrandingsreactie om de 
opgeslagen energie vrij te maken. Het bijzondere is echter dat bij de verbranding geen 
broeikasgassen vrijkomen. We kunnen waterstof dus als elementneutraal karakteriseren zonder 
bijkomende klimaateffecten van het verbrandingsproces. Wel blijft van belang hoe de waterstof 
wordt geproduceerd. Wordt dit gedaan met zonne-energie, aardwarmte of elektriciteit uit 
kolengestookte centrales? Daarmee is gebruik van het op zich elementneutrale waterstof verbonden 
met de elementensfeer van de energiebron waarmee het wordt opgewekt. 
Per saldo is windenergie van de genoemde gasvormige energiebronnen dus de meest wenselijke 
energievorm omdat deze elementneutraal is en er geen chemisch transformatieproces, dat meestal 
bijwerkingen kent, aan te pas komt. 
 

d. Bij de warmtesfeer spelen (a) warmte onttrekking aan de aarde, (b) warmtepompen en (c) gebruik 
van zonnewarmte.  
Bij warmte-onttrekking aan de aarde wordt meestal de warmte bij vulkanische gesteenten 
onttrokken door warm grondwater op te pompen of wordt water in de bodem geleid om te worden 
opgewarmd. De oorsprong van de warmte is het natuurlijke radioactieve verval van stoffen in de 
aardkorst. De warmte zou anders ook in de ruimte verdwijnen maar wordt nu voordat dit gebeurt 
door ons afgetapt. Deze energiewinning is daarmee (warmte)elementneutraal al wordt als 
tussenschakel het lagere waterelement ingeschakeld. Er vinden bij de energiewinning geen 
chemische transformatieprocessen plaats, afgezien van het natuurlijke radioactieve verval.  
Bij de winning van energie door warmtepompen en zonnewarmte is warmtestraling afkomstig van 
de zon, die is geabsorbeerd in de bovenste laag van de aarde of die rechtstreeks op een aan de zon 
blootgesteld oppervlak wordt opgevangen, aan de orde. Ook hier wordt water als intermediair 
gebruikt.  
De energiewinning is bij alle drie de voorbeelden elementneutraal doordat deze tot het warmte-
element beperkt blijft.  
Warmte kan op verschillende manieren in andere energievormen zoals mechanische energie door 
de stoommachine of in elektrische energie door generatoren of met thermokoppels worden 
omgezet. Bij deze omzettingen komt meestal geen noemenswaardige afwenteling op andere 
elementsferen voor.  
 
e. Energiebronnen van de lichtethersfeer zijn (a) lichtether technologie, (b) het rechtstreeks 
elektronenstromen aftappen uit de ionosfeer, (c) zonnecellen en (d) het door (al dan niet genetisch 
gemodificeerde) plantensoorten omzetten van zonlicht in koolstofhoudende energiedragers zoals 
hout, biomassa of oliën. 
De meeste op lichtether gebaseerde technieken beogen een omzetting van licht in elektriciteit. 
Hoewel daarmee binnen de hier gedefinieerde lichtether/elektriciteitsfeer wordt gebleven is er bij 
elektriciteit wel sprake van een kwalitatief laagwaardiger vorm dan de oorspronkelijke lichtether. 
Het eventueel in de toekomst aftappen van elektronenstromen uit de ionosfeer en het gebruik van 
zonnecellen vallen in deze categorie. Omdat elektronenstromen aftappen uit de ionosfeer een direct 
ingrijpen in de lichtether/elektriciteitsfeer betekent zonder de risico’s daarvan te kunnen overzien is 
dit zeer af te raden, al is het elementneutraal. Dit komt omdat hier het vijfde element niet zoals het 
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water als een neutrale energiedrager fungeert, maar als ondernatuur die geen terughouding kent, 
zoals de ether, maar kan overweldigen zoals bij blikseminslag.  
Het gebruik van planten waarbij het licht in vaste of vloeibare koolstofverbindingen wordt 
omgezet, geeft een diepere afdaling in de elementenhiërarchie. Doordat bij omzettingen altijd 
energieverliezen optreden is te verwachten dat op den duur deze omweg van licht naar plantaardig 
materiaal, dat weer op verantwoorde wijze moet worden verbrand om energie vrij te maken, minder 
aantrekkelijk wordt. 
Wel veelbelovend lijken ethertechnologieën waarbij de lichtether rechtstreeks in machines tot 
werking komt, vermoedelijk door het vrijmaken van warmte. Dat zou een afdaling in de 
elementenhiërarchie van slechts één stap betekenen waarbij vermoedelijk weinig energieverliezen 
optreden en geen klimaatbeïnvloedende stoffen, noch elektriciteit vrij komen. Of het zo simpel is 
zal later moeten blijken.  
Vooralsnog is de grote vraag of hoog efficiënte zonnecellen dan wel biomassa tot de minste 
milieuvervuiling leiden. Het is waarschijnlijk dat op den duur de milieubelasting door zonnecellen 
(winning van silicium etc.) goeddeels tot de vaste elementensfeer kan worden beperkt en daarmee 
als het meest aantrekkelijk van de twee moet worden gezien. 
 
f. Bij de klankethersfeer spelen in beginsel (a) de technologie zoals nagestreefd door de Keely-
motor en (b) energie-opwekking uit het aardmagnetisme. 
Evenals bij de lichtether speelt hier het grote onderscheid tussen de levendige klankether uit de 
bovennatuur en het verstarrende magnetisme van de ondernatuur. Uit de beschrijving van de 
Keely-motor volgt dat hier energie opgewekt zou kunnen worden door de met de klankether in 
verbinding staande interne vibratie van moleculen om te zetten in een externe beweging. Daarbij 
zou er geen materie vrijkomen op enig elementniveau. Vergelijkbare voordelen als bij 
lichtethertechnologie zouden hiermee samenhangen. Maar er is nog geen praktische toepassing. 
Een keerzijde zou kunnen zijn dat een dergelijke technologie op interplanetaire schaal 
resonantieverschijnselen zou kunnen oproepen met niet te overziene gevolgen.   
Energie-opwekking door gebruik te maken van het aardmagnetische veld is (nog) niet van de grond 
gekomen. Zou dit leiden tot elektrische stroom dan zou dit in beginsel een elementstap in de goede 
richting zijn. Echter als er significante gevolgen voor het aardmagnetische veld door zouden 
optreden vallen de voordelen al gauw in het niet vergeleken met de risico’s.  
Het is overigens wel merkwaardig dat er energiewinningtechnieken beschikbaar zijn op het gebied 
van de lichtether/elektriciteitsfeer (zonnecellen) en de levensether/radioactiviteitsfeer (kernenergie) 
maar niet op het gebied van de klankether/magnetismesfeer. Geen enkele techniek berust op het 
aftappen van het aardmagnetisme. Of het zou gezocht moeten worden in de in het verlengde van 
het magnetisme functionerende zwaartekracht die zijn pendant heeft in de getijde-energie die het 
gevolg is van de zwaartekrachtwerking van de Maan of de witte steenkool, de zwaartekrachtwerking 
van de Aarde.    
  
g. Tenslotte betreffen de energiebronnen van de levensethersfeer (a) de techniek die is nagestreefd 
met het Straderapparaat en (b) energievoorziening op basis van radioactiviteit. 
Het leiden van levensether in machines zal vermoedelijk nog grotere risico’s met zich brengen dan 
bij de andere ethertechnologieën werden genoemd, zoals het aantasten van de kiemkracht van 
organismen, de verzwakking van het immuunsysteem e.d.. Om deze levensether nuttig aan te 
wenden zal de mens vermoedelijk moeten kunnen beschikken over verbeeldingskracht, 
inlevingsvermogen en hogere wilskracht tot het dienen van het belang van het geheel. Voor het 
toepassen in de fysieke natuur moet hier ook de grootste elementsprong gemaakt worden van het 
levensetherelement naar bijvoorbeeld het warmte element. 
De kernsplijtingenergie vertegenwoordigt de gevallen levensether die wordt omgezet in het warmte-
element en van daaruit in andere elementen zoals het gaselement (stoom) en het 
elektriciteitselement (stoomturbine). Op zich gaat het hier om een verlaging van het elementniveau, 
wat gunstig is. Het bezwaar zit in het blijven bestaan van het radioactieve afval, een probleem op 
het zevende elementniveau. Dit probleem trachten we op te lossen door het radioactieve afval in de 
vaste sfeer op te slaan, wat in beginsel het meest veilig is. De vraag is of het veilig genoeg is op de 
hele lange termijn dat het radioactief blijft. Het doel is om deze materialen uit de leefsfeer te 
houden of om deze om te zetten in kortdurende radio-isotopen die in veel kortere perioden 
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vervallen en daarna overgaan in vaste relatief onschadelijke stoffen. Dit transmutatie proces is 
echter nog niet operationeel. 
Een veel gunstiger situatie ontstaat bij het niet winnen van de splijtstof maar het aftappen van de 
ontwikkelde vervalwarmte, bijvoorbeeld met behulp van water transporterende buizen in de 
aardkorst. De warmte wordt dan gewonnen maar de gevaarlijke materialen blijven op hun plek. 
Onder de radioactieve materialen is het vaste uranium weer minder schadelijk dan het gasvormige 
radium en plutonium. Deze laatste twee radioactieve stoffen zijn eigenlijk het meest ongewenste dat 
er momenteel is: radioactiviteit als gaselement. De meest onwenselijke ingreep van de mens in de 
natuur is in het verlengde hiervan het doen van atoomproeven in de hogere luchtlagen. Alles bij 
radioactiviteit moet er op gericht zijn de stoffen als vast element vorm te geven en zo veel mogelijk 
terugneembaar (met het oog op mogelijke latere transmutatie) en tegelijk millenniumproof in de 
bodem te bewaren.  
 
 
§2 De werkgroepgesprekken en hun terugmelding 
 
1. De vaste sfeer (voorzitter: Ina Horlings, rapporteur: Albert Hollander). 

De vaste sfeer wordt gekenmerkt door het bebouwen van het aardoppervlak door de mens. Op 
den duur zal de hele aarde worden bebouwd.  
De morele waarde die hierbij betrokken is, richt zich op het mensgericht zijn van de 
bouwwerken. Het in Gaia Logica voorgestelde kunstenaarschap als waarde kan worden 
uitgebreid tot het bevorderen van menselijke ontplooiing, het kunnen beleven van schoonheid 
en waarheid en het komen tot deugdzaam handelen.  
Daarbij ontkom je er niet aan dat dit moet worden voorgedaan door een elite. Hiervoor is 
persoonlijk initiatief nodig. Dat kan om te beginnen kleinschalig worden beoefend, zoals in de 
Amerikaanse Transition Town. Door kleinschalige economische initiatieven kan de mens zijn 
eigen domein weer terugveroveren. Zo komen we voor de vraag te staan wat we in het klein nu 
zelf kunnen doen. Wat de grootschalige ontwikkelingen betreft zal vermoedelijk eerst de wal 
het schip moeten keren. Kleine initiatieven kunnen helpen om daarna een nieuwe koers te 
bepalen. Zij kunnen dan functioneren als kiemen voor nieuwe vormen van leven. Het gaat bij 
het beoordelen van bouwwerken dan minder om de kosten en meer om de kiemkracht die ze 
vertegenwoordigen.  

 
2. De vloeistofsfeer (voorzitter: Hans van Sluis, rapporteur: Johannes Wessel). 

Het zuinig en met het oog op het goed nabuurschap verantwoord omgaan met water kan in 
Nederland nog verder worden verbeterd, bijvoorbeeld door gescheiden regenwater en 
drinkwatercircuits. Maar veel aspecten van de morele opgave op dit gebied zijn in ons land 
eigenlijk al wettelijk geregeld. Daarover heerst grote consensus. In ontwikkelingslanden of in 
gebieden met grote waterschaarste ligt dit anders. Doordat de morele opgave van het 
waterelement in grote mate is geïnternaliseerd, dreigt in Nederland het gevaar dat de nieuwe 
generatie gaat vergeten waarom al die regels er zijn.  
Opvallend groot is het verschil tussen de rol van bijvoorbeeld energiewinning met behulp van 
water en die gebaseerd op olie. Bij waterkracht of getijde-energie fungeert het water als drager 
en transportmiddel van energie, dat als deze energie daaraan is onttrokken, zelf onveranderd als 
vloeistofelement blijft bestaan. Om aan de olie de energie te onttrekken moet deze worden 
verbrand, waardoor het overgaat in andere elementensferen zoals de luchtsfeer en de 
warmtesfeer. Anderzijds kan kooldioxide uit de lucht door wassers worden afgevangen en 
bijvoorbeeld onder hoge druk als vloeibaar kooldioxide naar de oceaanbodem worden 
gebracht. Dan wordt het gasvormige tot het vloeistofelement terug gevoerd. Dit geeft het 
inzicht dat een probleem naar een hogere sfeer, hoger in de elementenhiërarchie, kan worden 
gebracht en daarmee minder beheersbaar wordt. 

 
3. De gassfeer (voorzitter: Guus van der Bie, rapporteur: Evi Koster) 

Om de morele opgave van de gassfeer, het vrijwillig beperken van vervuiling vanuit collectief 
belang, ter hand te nemen zouden luchtgemeenschappen moeten worden opgericht. Door de 
lucht vorm je met elkaar een sociale gemeenschap. Je ademt immers elkaars ademlucht in, wat 
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zichtbaar wordt wanneer mensen die dit niet willen, bijvoorbeeld uit angst voor besmetting, 
mondkapjes gaan dragen. Lucht is het primaire sociale medium. Een bewustzijnsswitch is het 
meest essentiële waar het hier om gaat. We leven in een inademingcultuur. De weg naar buiten, 
die van de uitademing, wordt slecht begaan. Een oplossing daarvoor zou kunnen zijn om niet 
intellectueel met elkaar te communiceren maar meer een beeldentaal te gebruiken. Zo kunnen 
we het uitademen meer benadrukken en daaruit kan een ritmische cultuur, die zowel inademt 
als uitademt, ontstaan. Zo kunnen we meer naar het gevoel gaan en ons sociale gedrag meer 
baseren op een in- en uitgaan: het komen tot zuchtbeheersing.  

 
4. De warmtesfeer (voorzitter: Jules Hinssen, rapporteur: Ivette Meijerink) 

Warmte is overal, in elk punt. Het is de verbinding tussen de binnen- en buitenwereld. Het 
vertegenwoordigt de eenheid van de wereld, tussen mensen en hun compassie voor elkaar als 
aardburgers en tussen de materiële en geestelijke sferen. Het probleem zit hem niet in de 
technische oplossingen. Warmte is ook enthousiasme of kwaadheid.  
Alle gebouwen in Nederland zijn in vijf jaar tijd technisch energieneutraal te maken. Het is een 
kwestie van klimaatneutraal bouwen. Als tegenwerkende kracht treedt in Nederland het 
polderen op in plaats van voor het geheel de beste keus te maken. Het is vooral een menselijk 
vraagstuk, een houdingskwestie: te komen tot compassie, zoals ook aangegeven in U-theory 
van Scharmer. Om deze kwaliteit meer te ontwikkelen zou in het onderwijs relatiekunde 
moeten worden aangeboden. Daarbij kunnen kinderen leren hoe contact te maken en hoe 
vervolgens compassie te praktiseren.  
Verder is het realiseren van klimaatneutrale voorzieningen snel te realiseren door performance-
afspraken gewoon voor te schrijven via overheidsregels. Ook kan er veel worden bereikt door 
coöperaties die bijvoorbeeld zonnecellen exploiteren en overschotten leveren aan het openbare 
net. Maak zoals dit op het gebied van internet ook is ontstaan voor energieproducten providers 
waarvan de consument gewoon de energiediensten kan afnemen in een netwerk. Daartoe 
moeten ontmoetingen georganiseerd worden, pas daarna kan de hartewarmte zijn werk doen. 
Wat nodig is voor deze houding kan ook via film worden overgedragen. 

 
5. De lichtethersfeer (voorzitter: Jan Diek van Mansvelt, rapporteur: Ben van Tilborg) 

De lichtether heeft als kwaliteit dat het tegen de werking van de zwaartekracht ingaat. Het tilt 
de plant in het licht. Een zelfde vergelijking kan in relatie tot het communiceren worden 
onderkend. De werking is het “oplichten” van een boodschap, maar deze werking van het 
oplichten kan ook in negatieve zin worden geduid zoals bij internet duidelijk wordt. Ook het 
mediaverschijnsel van hypes kan hiermee in verband worden gezien. Dergelijk perversies van 
het communiceren doen zich bij de massamedia steeds meer voor.  
De groep kon niet goed duiden wat in Gaia Logica als de eigenschap van het “overvloed 
scheppen” in verband met deze sfeer werd bedoeld.  
Om tot werkelijke communicatie te komen bij gesprekken zouden gesprekken moeten worden 
vertraagd. Door de informatieverstrekking te vertragen kan de echte boodschap beter worden 
gehoord.  

 
6. De klankethersfeer (voorzitter: Marius Enthoven, rapporteur: Jan van Gils)  

De groep had in eerste instantie moeite om zo verschillende verschijnselen als geluid en 
magnetisme op één lijn te brengen. Maar als gemeenschappelijk element werd toch de 
ordenende werking die van beide invloeden uitgaat gezien. 
Wat betreft de morele opgave van de klankethersfeer werd de oproep in Gaia Logica tot 
aktieve voorzorg voor langetermijnvraagstukken uitgebreid naar meer kortetermijn 
vraagstukken. Voorbeelden zijn de problemen verbonden met hoogspanningsleidingen en de 
invloed van muziek. 
Bij het vinden van oplossingen waarin patstellingen zijn ontstaan is het van belang dat de 
partijen zich één trede hoger op de morele ladder kunnen plaatsen. Meer dan één trede 
opschuiven zal niet mogelijk zijn. Maar doordat één van beide partijen of een mediator dit weet 
te bewerkstelligen kan de macht van de gepolariseerde tegenkrachten worden doorbroken. 
Een pendant in relatie tot muziek is de bijzondere werking die van muziek uit kan gaan om een 
depressie te doorbreken. Muziek is een voorbeeld van de bevrijdende mogelijkheid die van het 
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leren luisteren uit kan gaan. Anderzijds kan muziek ook helpen om de negatieve invloed van 
prikkeling door overinformatie op te heffen.  

 
7. De levensethersfeer (voorzitter: Klaas van Egmond, rapporteur: Kees Veenman) 

De levensethersfeer maakt dat deel en geheel naast en in elkaar werken. Deze elementensfeer 
zorgt voor de huid om een organisme en het zelfregulerende vermogen. Ontkenning van de 
geest maakt dat in de samenleving het zicht op het geheel verloren dreigt te gaan. De partiële 
oplossingen die zo ontstaan zijn niet vruchtbaar. 
Wat betreft kernenergie was er vroeger een maatschappelijke afweging die alle aspecten van 
deze energievorm in rekening bracht. Nu wordt er vaak eenzijdig naar alleen het kooldioxide-
aspect gekeken dat bij deze energievorm gunstig afsteekt. 
Door de economische crisis is het basisveiligheidsgevoel bij de bevolking sterk afgenomen, wat 
gedrag op het eerste en tweede niveau van duurzaamheidhoudingen oproept. Het is in verband 
daarmee belangrijk om gevoel voor ons lot te ontwikkelen, gevoel voor maat. Een dergelijke 
hogere morele basis is ook nodig voordat ethertechnologie toegepast kan worden.  
Deze elementensfeer is tevens verbonden met de relatie van de aarde tot haar interstellaire 
omgeving. In dit verband staat ons een bijzondere situatie in 2012 te wachten die al in de 
kalender van de Maya’s is opgetekend. In dat jaar staan het centrum van onze melkweg, de zon, 
die als een lens voor stralingen uit het melkwegstelsel werkt en de aarde op één lijn. Dit  zou 
kunnen leiden tot bijzondere zonactiviteit en mogelijk ernstige verstoring van de magnetosfeer 
om de aarde en daarmee van de bescherming op het aardoppervlak tegen schadelijke stralingen 
uit de ruimte.  

 
§3 Eerste reactie door Kees Zoeteman 
 
Bij de vaste sfeer is het niet vreemd dat bij de morele opgave meteen het belang van ons individuele 
handelen naar boven komt. Hier ligt ons primaire handelingsdomein als mens in de natuur. De 
mens bewerkt de akker, bouwt zijn steden. De vraag wie tot de elite behoort om daarbij het 
voortouw te nemen moet dan ook wel beantwoord worden met: dat zijn wij zelf! Het is aan ons om 
de materie met geestkracht te doordringen door deze te vormen, niet als robots die steeds dezelfde 
handeling herhalen, maar als bezielende mensen. Dat hier een adembenemend grote opgave ligt is 
door Rudolf Steiner aangeduid toen hij zei dat het de roeping van de mens is om al het vaste van de 
aarde om te vormen tot een kunstwerk. Ja zelfs zal er volgens hem een toekomst komen, in een 
volgende spirituele evolutiefase van de aarde,  waarin alle vormen die wij in de vaste materie maken 
eens tot leven zullen komen als het nieuwe plantenrijk.  
We moeten ons niet laten ontmoedigen door het kleine aantal mensen dat een andere benadering 
zoekt. Eén mens kan geestelijk gesproken de aura van een stad al veranderen en daarmee langs 
onzichtbare weg het bewustzijn van de inwoners beïnvloeden. Het gaat om wat wij denken en 
voelen en om de intentie waarmee wij handelen. Dat zijn immers etherkrachten die buiten ruimte 
en tijd om universeel werkzaam zijn. 
 
Het is fascinerend dat bij de bespreking van de vloeistofsfeer naar voren is gekomen hoe olie 
verschilt van water in de rol bij de energievoorziening. Hoewel beide vloeistoffen tot het 
vloeistofelement behoren, gedragen ze zich bij de energiewinning geheel verschillend. We worden 
door dit voorbeeld gewezen op het belang van het overgaan van de ene elementensfeer naar de 
andere. Daar lijken universele wetten aan verbonden te kunnen worden. Op het eerste gezicht lijkt 
het wenselijk omgevingsproblemen aan te pakken door stoffen lager in de elementenhiërarchie te 
brengen en te voorkomen dat zij hoger in de elementenhiërarchie eindigen. Dat kan een richtsnoer 
zijn bij het aanpakken van het klimaatvraagstuk. Immers hoe hoger in de elementenhiërarchie hoe 
moeilijker het probleem beheersbaar te maken is en hoe groter de morele opgave om het handelen 
daarop af te stemmen. 
 
Bij de gassfeer is het originele idee van de luchtgemeenschap ontwikkeld. Er is een hele nieuwe 
terminologie voorgesteld. Het eenzijdige van onze inademingscultuur, waarbij we alleen maar letten 
op wat we naar ons toe willen halen en vergeten wat we voor anderen achterlaten, zou moeten 
worden gecorrigeerd tot een meer sociale cultuur. Een cultuur waarin inademing en uitademing 
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elkaar ritmisch afwisselen en zo het luchtgebied boven onze hoofden als een sociale ruimte wordt 
gerespecteerd. Hier komt de vrijwilligheid in ons handelen al naar voren want anders dan bij het 
water is niet goed navolgbaar waar de vervuiling in de lucht vandaan komt. Maar of we willen of 
niet, we zijn in de ademlucht een sociale gemeenschap, ja we moeten deze sociale ruimte zelfs delen 
met ademende machines. Het beperken van de vervuiling door uitlaatgassen noemt de groep 
zuchtbeheersing. De term helpt om het sociale karakter van de luchtgemeenschap bewust te 
worden. 
 
De warmtesfeer doet een beroep op onze hartkwaliteiten. Het is een oproep tot een verdieping van 
onze sociale kwaliteiten, we moeten ons niet alleen sociaal gedragen, de les van de luchtsfeer, maar 
dat ook met liefde gaan doen. Het vraagt om actief samenwerken. De ontmoeting tussen mensen 
realiseren vanuit het hart maakt dat ook het delen met elkaar mogelijk wordt. 
Daarom is zo mooi dat de groep voorstelt om te werken met het organisatiemodel van de 
coöperatie. Dit past immers heel goed bij de morele opgave van de warmtesfeer. 
 
Bij de lichtethersfeer gaat het om ons denken. De morele opdracht is dat we leren helder en 
waarachtig te denken en om deze gedachten dan zonder vervorming te communiceren. Nu zijn 
onze gedachten voor anderen verborgen, maar in de toekomst zullen ze voor ieder ‘op ons 
voorhoofd’ af te lezen zijn. Al is internet vol perverse werkingen, ook hier is daarvan al een 
voorproefje te zien met al de blogs die mensen erop nahouden, de met de mobiele telefoon 
gemaakte filmpjes, waardoor alles wat aan gedachten opkomt en wat plaatsvindt aan het 
ogenschijnlijk anonieme internet wordt toevertrouwd. De remedie om geen onwaarachtigheid te 
communiceren en zonder vervorming te communiceren is inderdaad om naar onze gedachten te 
leren kijken en dichter bij het punt te komen van het bewustzijn dat het denken kan waarnemen. 
Het vertragen van de stroom gedachten leidt tot helder denken en waarachtig communiceren. 
Wat is de relatie met overvloed scheppen? Bij deze vijfde elementensfeer betreden we de wereld 
van de scheppende gedachten die buiten ruimte en tijd staan. Tot aan de vierde sfeer gelden nog 
wetten van schaarste, dat een euro bijvoorbeeld slechts één keer kan worden uitgegeven, maar hier 
begint de wereld die Otto Scharmer ook aanduidt als hij in U-theory zegt dat de 
toekomstmogelijkheden zich aan ons willen presenteren als we ons hoofd, ons hart en onze wil 
openstellen. Hier maken we verbinding met scheppende energieën die ons kunnen toestromen en 
nieuwe mogelijkheden in ons bewustzijn brengen, voorbij ons denken in schaarste. Zo is naast de 
fysieke ruimte opeens de virtuele ruimte van internet binnen ons bereik gekomen of zijn er nieuwe 
technieken ontwikkeld om zeewater te infiltreren in woestijnen die daardoor groen zijn geworden 
en nieuwe levensmogelijkheden zijn gaan bieden. Zo leren we overvloed te scheppen door deze als 
ideeën in deemoed ons te laten toestromen vanuit de etherwereld. 
 
Het is bijzonder dat juist bij de klankethersfeer het onderwerp ter sprake is gekomen hoe een 
vastgelopen situatie kan worden getransformeerd door deze vanuit een hoger moreel niveau te 
bezien. We komen bij deze sfeer in een gebied met meer subtiele verschijnselen. De vraag is meestal 
hoe een stap omhoog kan worden gemaakt wanneer men in een patsstelling terecht is gekomen. 
Het vraagt toch van partijen dat ze eerst bij hun hartenergie kunnen komen omdat die ertoe leidt 
dat het bewustzijn open gaat. Het mooie is nu dat muziek daar inderdaad bij kan helpen. We 
spreken hier niet over tonen die zich door drukverschillen in het luchtelement verplaatsen maar 
over de veel hogere informatie-inhoud die met melodieën zijn verbonden. Zij kunnen de menselijke 
ziel aanspreken en iets in resonantie brengen dat de transformatie in gang zet. Je zou muziek niet 
alleen bij depressies moeten gebruiken maar ook voorafgaand en tijdens moeilijke 
onderhandelingen bijvoorbeeld over het klimaat.  
 
Tenslotte is de levensethersfeer het meest omvattend. Uit de levensether zijn de andere ethers 
voortgekomen en de meer fysieke andere elementensferen. De groep heeft erop gewezen dat er het 
gevaar is dat de samenleving door de economische crisis terugvalt naar de houding van overleven 
en polarisatie. Zij hebben er zelf ook op gewezen dat het een taak voor de gemeenschap is om voor 
de zwakken die getroffen dreigen te worden als eerste een veilige basis te creëren.  
Ook kwam kernenergie ter sprake. Ik denk dat we ons ernstig moeten afvragen of kernenergie wel 
de oplossing is om het klimaatprobleem op te lossen. We introduceren dan morele dilemma’s die 



 10 

aanzienlijk moeilijker zijn dan die van het klimaatvraagstuk en de warmtesfeer zelf. Het kernafval 
zal bij ons zijn als probleem gedurende tienduizenden generaties. We hebben daar geen enkele 
ervaring mee en het is zo absurd lang dat we al snel besluiten het uit ons bewustzijn te bannen. Men 
kan er toch niets mee. Dat moet later maar opgelost worden, is de gedachte. Dat is de kern van de 
verleiding van kernenergie. Nu is het afval dat bijvoorbeeld uit de kerncentrale te Borssele vrijkomt 
niet meer dan 'een paar verhuisdozen per jaar'. Je denkt al gauw dat daar wel een plekje op zolder 
voor is te vinden. De omvang van het morele dilemma wordt in mijn ogen schromelijk onderschat. 
Is de opdracht bij dit type problemen niet om ons te onthouden van wat we moreel nog niet 
kunnen hanteren? 
Voor de ethertechnologie geldt dit nog meer. Is het niet opvallend dat de ontwikkelingen rond 
ethertechnologie een eeuw lang stil hebben gestaan? Kennelijk is onze samenleving steeds verder 
afgeraakt van de morele condities die voor de ontwikkeling van deze technologie nodig zijn. 
Misschien moeten we daarom maar blij zijn dat we er nog niet over kunnen beschikken. Voor de 
aanpak van het klimaatprobleem moeten we daar de oplossing dan ook niet zoeken.  
 
 
§4 Reflexie achteraf door Kees Zoeteman 
In de reacties komen een aantal grote lijnen naar voren. Natuurlijk was de tijd te kort en de materie 
te nieuw om systematisch al de gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Toch is de oogst aan 
reacties groot.  
1. Zo mag geconstateerd worden dat in de eerste plaats het beter leren kennen van de 

eigenschappen van de elementensferen, en dan vooral de vierde en hogere sferen, een grote 
uitdaging is. Daarbij kunnen de op antroposofie gebaseerde wetenschappen een cruciale rol 
spelen en misschien moeten ze dat ook wel. Tijdens deze worskhop is dit onderwerp maar 
terloops aangestipt maar het verdient aparte aandacht en uitwerking. Wat zijn de voorwaarden 
om de etherwereld beter te leren onderzoeken en kennen, hoe kan daarmee vanuit 
onderzoek en ontwikkeling vruchtbaar worden gewerkt, welke praktische resultaten zijn ermee 
te bereiken, hoe kunnen we daarvoor de innerlijke en sociale voorwaarden scheppen, etc.? 

 
2. Een andere grote lijn in de reacties betreft de voorwaarden om van het ene morele 

houdingniveau op te klimmen naar een hoger houdingniveau dat helpt eerdere verschillen te 
overbruggen door vanuit een meer inclusieve morele code te handelen. Het gaat hier om een 
individueel bewustwordingsproces, maar tegelijk is het voor het oplossen van praktische 
problemen in de samenleving nodig om dit ook als een sociaal bewustwordingsproces te 
benaderen. Welke methoden helpen om ons op te trekken naar de hogere 
bewustzijnsniveaus/houdingniveaus die in potentie in ons voorhanden zijn maar waarvoor 
we ons onder bedreigende omstandigheden gemakkelijk afsluiten? Hoe kunnen we ons daarin 
scholen, opleiden, oefenen en de ervaringen overtuigend delen? 

 
3. In de groep over de levensethersfeer kwam de relatie tussen de aarde en het zonne- en 

melkwegstelsel aan de orde. De invloeden vanuit de kosmos op de aarde en het leven op aarde 
vormen een groot thema dat weinig aandacht krijgt. Zou het niet van belang zijn de betekenis 
van deze invloeden verder uit te diepen en de mogelijkheden beter vorm te geven om ons leven 
meer op die invloeden af te stemmen in de vorm van bescherming tegen schadelijke invloeden 
maar wellicht ook gebruik te maken van positieve invloeden? Moet de samenleving er niet meer 
over worden verteld op een objectieve wijze? Dit kan in samenhang met de oproep in Gaia 
Logica om het milieubeheer van de ruimte meer aandacht te geven. Iets voor een aparte 
werkgroep? (zie ook het meegezonden artikel De zon is boos in Tijdschrift Natuurwetenschap en 
Techniek en NRC van 2 mei 2009, wetenschapsbijlage) 

 
4. Tenslotte is, zoals in de aanvang van dit rapport uiteengezet, een begin gemaakt met het 

verkennen van de mogelijkheid dat er een ordenend beginsel is te onderkennen in het overgaan 
van verschijnselen van de ene naar de andere elementensfeer. Een richtsnoer voor ons 
handelen zou kunnen zijn om bij het oplossen van het klimaatprobleem altijd te streven naar 
het brengen van stoffen of ”energie"-rijke krachten/velden naar een zo laag mogelijke sfeer 
in de elementenhiërarchie. Bij alle verbrandingsprocessen vindt een tegengestelde beweging 
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plaats die om correctie vraagt op een manier die niet de energie-opbrengst teniet doet. Hoe 
hoger in de elementenhiërarchie des te moeilijker het verschijnsel is te beheersen en des te 
groter de morele vaardigheden die nodig zijn om er verantwoord mee om te gaan. Dat inzicht 
kan getoetst worden bij de centraal gestelde opdracht van de workshop om de bijdrage na te 
gaan die vanuit elke elementensfeer aan het oplossen van het klimaatvraagstuk kan worden 
geleverd. Deze ambitie kon tijdens de workshop maar zeer ten dele worden uitgewerkt, 
namelijk vooral bij de vloeistofsfeer. Daarom is daar achteraf een poging toe gedaan (zie § 1).  
De slotsom van deze korte verkenning van de bruikbaarheid van de elementenhiërarchie om 
tot richtingbepalingen te komen in de aanpak van het klimaatvraagstuk is dat dit waardevolle 
aanknopingspunten lijkt te bieden. Zo zou terug gewonnen kooldioxide niet als gas maar in 
vaste vorm moeten worden opgeslagen. Ook volgt uit deze lijn van denken dat 
stromingsbronnen (zon, wind, aardwarmte, waterkracht), omdat ze elementneutraal zijn, altijd 
te verkiezen zijn boven fossiele brandstoffen. Bij elke vorm van energieopwekking is het 
gunstig een zo laag mogelijke positionering van de reststoffen in de elementenhiërarchie na te 
streven. Het lijkt de moeite waard om vanuit deze zienswijze een handleiding voor 
klimaatvriendelijke energieopwekking op te stellen.  
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Bijlage 1 
Werkgroepverslagen over de zeven elementensferen 
 
1. Verslag werkgroep vaste sfeer 
Aanwezig: 
Majella van Maaren   Esther Vriesendorp 
Pieter van der Ree   Bert Vroon 
Max Rutgers van Rozenburg  Ina Horlings (gespreksleidster) 
Bart Jan Krouwel (gedeeltelijk)   Albert Hollander (verslaglegger) 
 
Ieder gaf bij aanvang van de meeting een korte persoonlijke associatie bij de vaste sfeer. Iemand 
noemde als voorbeeld dat hij als persoon veranderde toen hij van een ‘waterrijke’ woonomgeving 
naar een meer ‘vaste’ woonomgeving verhuisde. 
 
Ten aanzien van het klimaat is het belangrijk dat wij oorzaken bestrijden en niet gevolgen. Bij 
architectuur moet het gaan om gebouwen die de mens dienen en in de juiste verhouding staan tot 
hun omgeving. Willen wij in die opgave slagen dan moeten het wezen van de mens goed 
doorgronden. 
 
De morele opgave voor het gebruik van de vaste sfeer betreft met name het inrichten en benutten 
van de fysieke ruimte. Vast staat dat de hele aarde zal worden bebouwd en in cultuur gebracht. Wat 
zijn de juiste waarden om daarbij in acht te nemen? Kunnen wij het opbrengen om ons te beperken 
en maat te houden? (Randvoor)waarden die daarbij een rol spelen zijn begrippen als 'mensgericht', 
'schoonheid' en 'waarheid' en het bieden van mogelijkheden tot deugdzaam handelen. Ook 
omvang/maatvoering, multifunctionaliteit en balans zijn belangrijk. We zijn dienaars van het 
landschap. De gebouwde omgeving dient de randvoorwaarden te scheppen om op een goede wijze 
met elkaar samen te leven (sociaal-inclusief bouwen).  
De uitdaging is ook het verbinden van het vaste element met de andere elementen zoals water en 
ether, opdat het vaste element bezield wordt met geestkracht en nieuwe identiteiten kunnen 
ontstaan en nieuwe vitaliteiten worden geschapen. Het vaste, zoals de gebouwde omgeving gaat dan 
a.h.w. functioneren als organisme  (leidt de verbinding of inpassing van vaste sferen in hogere 
sferen tot meer duurzaamheid?)  
 
Hoe zijn deze abstracte begrippen concreet te maken in ons dagelijks handelen? 
 
De elite zal zich hiertoe moeten bekennen en dit openbaar uitspreken en in praktijk brengen. Maar 
wie is elite? Dit zijn in ieder geval bestuurders en professionals, maar uiteindelijk is iedereen elite, 
daar waar hij of zij invloed kan uitoefenen op de directe omgeving. Ieder initiatief telt, zowel op 
macroniveau als op microniveau. De technische mogelijkheden zijn er al, waarom niet bijvoorbeeld 
de verplichting invoeren om CO2 neutraal te bouwen? In Duitsland wordt via een bepaalde regeling 
de plaatsing van zonnecollectoren veel meer gestimuleerd dan hier.  
 
Een voorbeeld van kleinschalig initiatieven zijn de Transition Towns (http://www.transitiontowns.org/). 
Deze leefgemeenschappen brengen concrete antwoorden in de praktijk ter vermindering van hun 
global footprint (tijdens het recente KSI congres is hier een paper over gepresenteerd, Ina). Zij 
stellen een voorbeeld en onderzoeken tegelijkertijd nieuwe wegen. Deze voorbeelden en nieuw 
verkregen inzichten zijn essentieel voor de perioden waarin de wal het huidige milieuschip zal 
keren. Waar anders moeten alternatieve leefwijzen vandaan komen? Niet te hopen, maar wel te 
vrezen is dat een werkelijke omslag in het beleven van de samenhangen in de natuur niet van 
bovenaf tot stand zal komen.  
 
De vaste sfeer doet een appèl op de initiatiefkracht van mensen tot het inslaan van nieuwe wegen, 
hoe klein een initiatief ook mag zijn. Koester de kiemkracht! Maar op overheidsniveau vraagt dit 
ook om durf. Er is geen theoretisch beletsel om bouwverordeningen uit te vaardigen, die stellen dat 
elk nieuw gebouw selfsufficient moet zijn in zijn energievoorziening. De relevante techniek is reeds 
voorhanden. De reden dat dit niet gebeurt ligt in het verdedigen van gevestigde belangen. 
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Tegelijkertijd met het verzinnen van nieuwe oplossingen moet ook verantwoordelijkheid worden 
genomen voor transitievraagstukken.   
 
 
2. Verslag werkgroep vloeistofsfeer 
Aantal deelnemers: 6; Hans van Sluis, gespreksleider en Johannes Wessel, verslaglegger. 
 
Opmerking vooraf 
Onderwerp van de groep was het element water. Dit omvat naast H2O ook allerlei andere 
vloeistoffen. In de discussie beperkten we ons tot de stoffen H2O en olie. 
 
1. Eigen voorbeelden 
Aan de orde kwamen de verschillende kwaliteiten en  functies van water (H2O). 
Water is transparant (oogvocht), stroomt, lost op, reinigt (Augiasstal). Water als transporteur van 
stoffen, water in een lichaam als verbindende factor tussen binnen en buiten. 
Als voorbeeld van een overdrachtelijke betekenis (geld als water) kwam het begrip liquiditeit. 
 
2. Morele opgave 
Kern van de morele opgave is het besef dat jouw water ook mijn water is en omgekeerd. Op 
stroomgebiedniveau is dat direct voelbaar en moet ketenverantwoordelijkheid worden ontwikkeld. 
De EU-Kaderrichtlijn 'Water'[ wil dit afdwingen. 
Men kan bovendien naar droge landen reizen, er kennismaken met de problemen aldaar, en vanuit 
een besef van solidariteit proberen te helpen. Het is van belang te interveniëren in de strijd om 
water, die in het Midden-Oosten al min of meer openlijk wordt gevoerd. Men trekt zich de globale 
waterproblematiek aan vanuit een hogere morele opgave. 
 
3. Houding 
Een concrete bijdrage aan de klimaatproblematiek zou gezocht kunnen worden in het zuinig 
omgaan met (warm) leidingwater, zoals een steen leggen in de stortbak van een toilet en/of kort 
douchen. Voel je verantwoordelijk en probeer ook andere landen te helpen bij het bestrijden van de 
gevolgen van de klimaatproblematiek (woestijnvorming, overstromingen). 
Voorts werd geconstateerd dat sommige waterbeheerders ten behoeve van het watermilieu een 
verdergaande zuivering van het afvalwater nastreven. Ze gaan daarbij soms verder dan wat nu 
wettelijk is vereist. De gedachte dat in ecologisch waardevolle gebieden geen beroep moet worden 
gedaan op het zelfreinigend vermogen van het watersysteem wint veld. 
Verder rees de vraag: "Wat is zuiver water, is van stoffen ontdaan gezuiverd water schoon genoeg?" 
Er was geen tijd om hierop in te gaan. 
 
4. Initiatieven 
Korte opsomming: 
1. Bomen planten in woestijn. 
2. Klimaatvluchtelingen toelaten. 
3. In eigen tuin waterarme planten kweken. 
4. Sproeien met gieter i.p.v. met slang. 
5. Regenwater inzetten in huishouding. 
6. Regenwater separaat afvoeren, daardoor besparing op energie voor zuivering. 
 
Veel beschermende activiteiten m.b.t. water zijn al in milieu- en (belasting-) wetgeving en in andere 
regels vastgelegd. Er is daardoor al veel geinternaliseerd. Dit gaat wellicht ten koste van een gewenst 
water-bewustzijn. 
Door de hoge kosten gaat de aanpassing van de benodigde infrastructuur, bijv. riolering, erg traag, 
zodat de positieve effecten slechts langzaam zichtbaar worden. 
 
5.  Kernopgaven i.v.m. klimaat 
 
Energiewinning in de vloeistofsfeer is op zich vrij klimaatvriendelijk: 
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1. Energie uit getijden, golven, stromingen. 
2. Energie uit waterkracht en zwaartekracht (stuwmeren met centrales). 
3. Energie uit zoet/zout (opwekking van electriciteit via membranen).  
 
Water wordt benut voor het reinigen van verbrandingsgassen (CO2, verontreinigende stoffen). 
Daardoor wordt het probleem naar de watersfeer verplaatst. Water absorbeert van nature bijv. CO2 

in de oceaan. Men kan dit gas ook onder hoge druk op de oceaanbodem opslaan. Dat is echter niet 
zonder risico´s. 
Water draagt warmte (bijv. aardwarmte) over en kan zo nieuwe energiebronnen helpen ontsluiten. 
 
Olie is ook een energiebron, maar daartoe benut men de verbranding (en verlaat men dus de 
vloeistofsfeer). Het is wel transporteerbaar en kan dan ook warmte verplaatsen. 
 
Uit de vergelijking tussen water en olie komt een belangrijke (nieuwe) wet te voorschijn: 
De milieuproblematiek voor het klimaat wordt vergroot als men van een lagere naar een hogere 
sfeer afwentelt. Omgekeerd wordt deze juist geringer en beter beheersbaar zowel in technische zin 
als uit een oogpunt van regelgeving c.q. morele houding. 
 
3. Verslag werkgroep luchtsfeer 
Voorzitter Guus de Bie, rapporteur Evi Koster 
 
1. Persoonlijke ervaring met element.  

 
Voorbeelden: 
Verschillen in luchtkwaliteit op verschillende plekken en dat ben je bewuster als je reist. In New 
York is de lucht is erg vervuild, hij is warm en zurig. Daarna de lucht in het vliegtuig, deze is 
kunstmatig. Bij aankomst is de lucht op Schiphol wederom vervuild maar dan anders. En ook in de 
stad Amsterdam is de lucht vervuild. Bij aankomst in Bergen aan Zee is er de welkome openheid 
van de lucht, de zee lucht die prettig is om in te ademen. Maar ook op plekken waar de lucht in 
principe prettig is, is er de bedreiging van luchtvervuiling. De bedreiging die je voelt als de wind 
verkeerd staat: dan ruik je ineens de hoogovens, dan ruik je Pernis of andere industrie die je anders 
niet zo bewust bent. Dan dringt de industrie zich aan je op via je neus en longen. 
Naar binnen vluchtend voor de vervuiling slaat de terreur van de airco’s je op je keel. Ramen 
mogen dan niet meer open en het klimaat binnen wordt afgescheiden van het klimaat van buiten. 
Op erg warme dagen wordt dat nog beter ervaarbaar door dat de hitte je in je gezicht slaat als je 
vanuit de lucht gekoelde ruimte plotseling buiten staat. 
 
Zelf zet ik veel liever de ramen open. Op warme bijna windloze dagen wanneer ik graag alles open 
zet om verkoeling te genereren word ik geconfronteerd met een belangrijke eigenschap van lucht, 
dat het drukverschillen bevat. Het drukverschil tussen de ene en de andere kant van de flat waarin 
ik woon is zo groot dat er een ware storm zich meester maakt van onze woning die de deuren nog 
net niet uit hun sponningen slaat. Lucht kan blijkbaar al op kleine schaal grote drukverschillen 
bevatten. 
    
Als onze adem maakt lucht voor ons het verschil tussen leven en dood, de levenadem. Het voedt 
een belangrijk ritme in het leven van de mens en zijn medemensen: in en uitademing. Het vormt 
een schakel tussen binnen en buiten.  
 
Lucht is de drager van geuren. Het brengt geuren uit de aarde omhoog. De Afrikaanse aarde bevat 
vele van die geuren.  
 
Lucht heeft een bemiddelende functie tussen water en warmte. 
 
Tijdens deze werkgroep hebben wij allen elkaars lucht ingeademd. 
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2. Deel je de morele opgave?   
Concrete suggesties voor verduidelijking/verdieping: 
De eigen verantwoordelijkheid waarop in onze maatschappij zo’n beroep wordt gedaan, verzorgt de 
dominantie van het ik-denken over het collectief-denken.  
Voor schone lucht moeten we weer leren collectief-denken.  
Ademhaling is onvermijdelijk, we ademen onvermijdelijk de lucht in waarin we ons bevinden en 
ook de lucht die door andere mensen in dezelfde ruimte of omgeving is ingeademd. Daarom is 
lucht noodzakelijk socialiserend.  
Het genereren van schone lucht doet een beroep op onze sociale kwaliteiten als mens. Er is 
daarvoor ook vernieuwing nodig van de morele cultuur. Nu nog is vervuiling d regel en schone 
lucht de uitzondering. In deze vernieuwde cultuur is schone lucht de regel en vervuiling en de 
vervuilers zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen zijn dan beter en makkelijker ‘aan te pakken’. 
De cultuuromslag houdt ook in dat we een bewustzijn dienen te ontwikkelen van het feit hoe direct 
we afhankelijk zijn van het element lucht. Schone lucht moet gekoesterd worden en met eerbied 
gecultiveerd worden.  
 
3. Welke houding vraagt het realiseren van deze morele opgave  
Vraag 3 hebben we niet expliciet behandeld. 
 
4. Welke initiatieven zouden genomen kunnen worden (door ons, burgers, banken, 
bedrijven, overheden e.d.) om de morele uitdaging van dit element meer bekend te maken 
en in de samenleving te bevorderen? Met welke tegenkrachten en meewerkende krachten 
moet daarbij rekening worden gehouden? 
 
Maatregelen/initiatieven: 
• Creëren van zogenaamde ‘luchtregio’s’ of ‘luchtgemeenschappen’. Groepen mensen op kleinere 

en grotere schalen, die vanuit het besef dat zij met elkaar dezelfde lucht delen bijdragen aan een 
gezamenlijke schone lucht in hun regio. 

• Voor het creëren van deze gemeenschappen zouden we goed kunnen aansluiten bij het 
gevoelsleven van mensen en het gemeenschapsgevoel van mensen. Het probleem dient 
benaderd te worden op gevoelsniveau omdat het hierdoor prioriteit kan krijgen bij individuele 
mensen. Gebruik maken van het levensgevoel van mensen.  

• Thematiseren van de ‘zucht’ De zuchtigheid  werkt negatief op het gezondheidseffect.  Wij 
proppen ons vol met alles wat wel naar binnen gaat en niet meer naar buiten. In principe een 
egoïstisch “astmatische” grondhouding. Lust en zucht dienen gemanaged te worden door het 
Ik. 

• Het probleem benaderen, communiceren en eraan werken met behulp van beelden. Beelden 
spreken tot de belevingswereld van mensen en tot hun gevoel. Het inspireert en stimuleert het 
werkelijk doen van dingen.  

• Het gebruik van de zuiverende werking van water en ‘natuurlijke energie’ op de lucht: 
bijvoorbeeld: flowforms, fonteinen en andere waterelementen, Feng Shui (Klassieke Feng Shui 
gaat over leven in harmonie met de natuur, red.). Op deze manier kun je op heel kleine schaal de 
luchtkwaliteit verbeteren en een bijdrage leveren aan het grotere geheel.  

• Aansluiten bij mensen die gevoelig/ontvankelijk zijn voor het probleem:  
o Vrouwen in het algemeen omdat zijn gevoelswezens zijn, zij snappen het probleem vanuit 

hun gevoel, moeders met kinderen in het bijzonder.  
o Ouderen 
o Mensen die de noodzaak van schone lucht dagelijks ervaren, zoals bijv. mensen met astma 

en copd (=Chronic Obstructive Pulmonary Disease, red.). 
 
Meewerkende krachten: 
• Toename van het bewustzijn 
• Amerikaanse auto-industrie loopt tegen zijn grenzen aan 
• Zuinigheid van de crisis leidt tot een versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën 
• Helft van de wereld bevolking is vrouw, tel daar boven op de mensen met een aandoening aan 

de luchtwegen, mensen die een hekel hebben aan roken en voor de rest alle kinderen, dan is er 
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een grote groep in potentie aanwezig om het probleem met de boven geschetste ideeën aan te 
pakken. 

 
Tegenwerkende krachten: 
• Hoogovens/industrie 
• Auto’s 
• Roken 
• airco gebruik 
• economische krachten 
• politieke besluitvorming 
• egoïstisch denken 
• geglobaliseerde economie 
• aandeelhouders die geen locale binding hebben 
• verleidende kracht van de zucht 

 
5. Wat zie je als de kernopgave voor deze elementensfeer en/of voor toepassing van 
energiebronnen ontleend aan deze elementensfeer bij het oplossen van het 
klimaatprobleem?  

 
Deze vraag overlapt wat betreft onze antwoorden gedeeltelijk met de vorige vraag. 
Nog aanvullend aan wat bij vraag 4 genoemd:  
• Luchtgemeenschappen in dienst van luchtkwaliteit. Het behartigen van luchtkwaliteit door bij 

elkaar aansluitende gemeenschappen. Gemeenschappen als kraamkamers van een noodzakelijke 
nieuwe normatieve cultuur.  

• Lucht is onvermijdbaar uitwisselbaar. We moeten het bewustzijn hiervan cultiveren en 
stimuleren. Omdat je altijd elkaars lucht inademt is lucht noodzakelijk sociaal.  

• Cultiveren van gemeenschapszin en toewerken naar consensus.  
• We leven in een astmatische samenleving in die zin dat we teveel ingeademd zijn. We dienen 

weer evenwicht te brengen tussen de inademing en de uitademing in onze samenleving. 
Economie als inademing, natuur als uitademing. 

• Lucht: zucht en lust. Beheersen van de zucht naar bevrediging van slechts eigen behoeften. 
• Vormgeven van Groene steden.  
• Groepsmeditatie: bewustzijn van het ritme en het evenwicht tussen inademing en uitademing in 

de samenleving 
• Tot slot van onze werkgroep kwam de polariteit van kwaliteit van lucht nog heel even ter 

sprake: 
Polariteit van lucht en adem:  
• Afwezigheid van lucht: ontstaan van paniek als lucht niet aanwezig is.  
• Orkaanvorming, plotselinge omslag. 
 

 
4. Verslag werkgroep warmtesfeer 
Jules Hinssen gespreksleider, Ivette Meijerink rapporteur,  
 
Warmte is niet te begrenzen: warmte kun je opnemen en afgeven. Het is de nulde-dimensie, in elk 
punt. Overal, in de buitenkant en de binnenkant. Het vormt daarmee een verbindende eenheid. 
Eenheid tussen mensen en tussen de materiële en geestelijke sferen. De uitdrukking van eenheid op 
mondiale schaal is compassie, de aardburger. Obama is een voorbeeld van een staatsman die hier 
uitdrukking aan weet te geven. 
 
Taal, communicatie doet er toe, ze zijn verwoording van gedachten. Door te kiezen in termen kan 
compassie al gestimuleerd worden. Zo is het begrip ‘burger’ snel een juridische categorie van een 
stad of land. Het begrip ‘aardburger’ verwijst direct naar de eenheid. 
 
Warmte roept associaties op.  
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Als je hebt hardgelopen zweet je, toch kun je door de verdamping snel ‘koud’ aanvoelen. Als je het 
koud hebt, kun je door een trui de warmte vasthouden. Om af te koelen kun je meer dan je kleren 
uittrekken, dan gebruik je water (!). 
Warmte is ook enthousiasme. De temperatuur in een ruimte loopt dan op. Dat werkt ook zo bij 
kwaadheid, dat straalt uit. 
Warmte als temperatuur van gebouwen, culturele warmte, menselijke warmte. 
 
Warmte en het klimaatvraagstuk 
We leven op aarde in een warmteschil of meer nog in een betrekkelijk kleine zone waarin het 
relatief koel is: zowel in de kosmos als dieper in de aarde is het zeer heet. 
Het klimaatvraagstuk is geen technische vraagstuk maar een sociaal vraagstuk. De technieken om 
CO2 neutraal te bouwen zijn er, we dóen het niet, zo wordt met passie ingebracht. We zouden meer 
via performance het klimaatvraagstuk kunnen benaderen. Stel klimaat-neutraal gewoon als eis.  
Als het geen technisch vraagstuk betreft, is het een menselijk vraagstuk, het gaat dus om de 
houding. En waardoor wordt onze houding gevoed? Vanuit kennis of vanuit intuïtie? 
 
Bij houding aangekomen wordt het U-theory proces ingebracht. Om verder te komen is openheid 
en eerlijkheid (ook over belangen) nodig. Implementation challenge. Tegenwerkende kracht: we 
polderen in Nederland i.p.v. voor het geheel de beste keuze te maken. Een van de deelnemers heeft 
ervaren dat ook in een juridisch gecompliceerd samenwerkingstraject tegenstellingen opgelost 
werden vanuit een houding van compassie. 
 
Wat kan er concreet? 
Coöperatie van zonnecollectoren. Buren die gezamenlijk energie opwekken via de zon en dat 
terugleveren aan het elektriciteitsnet.  
Gebouwen CO2-vrij als norm. 
Het openbare energienet inrichten als ‘energieproviders’ (analogie GSM-providers). Thema voor de 
denktank: energietransitieplatform 
Accent op waarden: groenindex invoeren: mensen in groene omgeving zijn gelukkiger en 
vriendelijker, we vormen echter steeds meer stof om tot ‘steden van steen’. 
Ontmoetingen organiseren tussen mensen: overheid-bedrijven, architecten-energieproducenten. 
Hartswarmte ontstaat in ontmoetingen. Is niet de huidige zakelijke/overheids- cultuur. 
Wat helpt een individu om zijn/haar gedrag om te buigen in gedrag dat rekening houdt met de 
gevolgen voor een andere generatie of voor mensen in een ander deel van de wereld? Een aanpak 
van een van de deelnemers: visualiseer de mensen die getroffen gaan worden door overstromingen 
door klimaatverandering op het moment dat je lekker onder de warme douche gaat staan (dan duurt 
die douche toch veel korter!) In ontwikkelingslanden blijkt het denken aan de generatie na mij (hoe 
laat ik de visstand achter voor mijn (klein)kind) een goede drive voor het aanpassen van het eigen 
gedrag nu  (in het voorbeeld; als visser). 
 
Houding is tevens te cultiveren, geleidelijk in taal en gedrag te vervlechten: beginnen bij basis: 
onderwijs, leven lang leren. Vorming van integriteit van de mens (kennis én de binnenkant). De 
sterke focus op het cognitieve is beperkend. Voor de sociale ontwikkeling wordt het vak 
relatiekunde op scholen bepleit. 
 
Houding is gekoppeld aan kennis: overdraagbaar contact via film, het kunnen ervaren van 
compassie (o.a. filmpje Youtube van Hein, ook: overstroming Bangladesh, New Orleans)  
Inclusief / mondiaal denken zou een vertaling moeten krijgen in concepten: vergroening van 
leidende modellen. 
Toch begint elke verandering bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid: het U-proces biedt 
daarvoor hulpmiddelen. 
 
Napratend na de plenaire terugkoppeling kwam als nabrander nog het onderstaande naar voren: 
een aanvulling is nog de constatering na de workshop: de aanbeveling om actief te werken aan man-
vrouw teams in organisaties. Als de opgave is om compassie te stimuleren, dan mogen mannen 
(i.h.a.) wat minder testosteron inbrengen en vrouwen (i.h.a.) meer verbindende kwaliteiten vanuit de 
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gevoelskant neerzetten. In alle gevallen is het werken aan innerlijke houding en mentale hygiëne. 
Naast relatiekunde als vak ook meditatie/yoga in de vorming opnemen? 
 
5. Verslag werkgroep lichtether - elektriciteit 
Gespreksleider Jan Diek van Mansvelt; rapporteur: Ben van Tilborg;  
deelnemers: E.B., T.S., J.L.,F.L., P.vd.B. 
 
Inhoudelijk tijdens de kennismakingsronde: 
BvT De hedendaagse, dominerende natuurwetenschap en techniek concentreren zich op de 
wetmatigheden van het dode. Men ziet daardoor niet, hoe alles wat als machine of natuurwet 
bestudeerd wordt, daarvóór uit levende natuurprocessen voortgekomen is; maar processen, stoffen 
en machinerieën worden uit de levende natuur genomen en geïsoleerd. Het is een toekomstige 
opgave van de (technische / natuur-)wetenschappen om weer de samenhang met het levende op te 
zoeken tot in de toekomstige technieken en materialen; dat betekent het bestuderen van de 
levenskrachten of de verschillende sferen van het etherische, zoals Kees Zoeteman aanduidt. 
 
PvdB Scheikunde, in zijn anorganische en eigenlijk óók organische vorm wordt vaak beschouwd 
als het ‘knechtje van de fysica”; maar de chemie zou weer beschouwd moeten worden als 
doortrokken van etherkrachten, een ‘organistische’ scheikunde. In plaats van uitlopende en 
aflopende chemische processen te bestuderen, die vanuit de zwaarte benaderd worden, zou men de 
opbouwende chemie, die stoffen tot zwaarteloze materie maakt, moeten beschouwen, net zoals een 
plant levende stoffen in het licht opheft. 
 
JDvM (als opmaat tot gesprek) Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en in de landbouw heeft de 
mensheid het besef van de levenskrachten weer nodig. Voedsel brengt ons ‘bericht’ (o=informatie) 
over de plaats van productie, productieseizoen en aandacht van de producenten. 
 
De taal geeft ons woorden als ‘licht’ en ‘lichtheid’. We leven in het tijdperk van de ‘Verlichting’ en 
in een ‘verlichte’ samenleving; maar in welk licht? Daar tegenover staat ‘verduistering’, maar welk 
duister is dat?  
‘Onthullen’ versus ‘verhullen’; ‘sluier opheffen’ (van godinnen) versus ‘versluieren’ (ook in de 
ondernemingscommunicatie); ‘doorzien’ versus ‘ondoorzichtig’; let op de dubbele betekenis van 
‘oplichten’, en ook lichtschijn versus schijnlicht. 
En teveel licht kan ons ‘verblinden’.  
 
JL de uitdrukking “overvloed scheppen’ in verband met de lichtether verrast me; ik zou er niet 
in morele zin zo aan denken. 
 
TS Veel communicatie-aspecten die genoemd worden zijn negatief; er is een moreel appèl dat 
oproept tot een evenwichtige houding, maar dan kom je in een soort neutraliteit terecht. 
 
JDvM ‘Overvloed’ heeft bij het aarde-element (denk aan voeding) een andere betekenis dan in de 
lichtsfeer; ze respectievelijk materieel en immaterieel. De materiële aarde is beperkt van omvang, de 
lichtsfeer onruimtelijk c.q. oneindig … 
 
JL Bij communicatie speelt ook het het maken van ruimte voor elkaar een rol. Dit scheppen 
van ruimte in de communicatie is een morele opdracht en in die ruimte kan dan licht in mij als 
gesprekpartner  binnen schijnen. 
 
PvdB Communicatie vermenigvuldigt (zie het optreden van Al Gore recentelijk); er wordt door 
denkbeelden een overvloed aan communicatie geschapen. Bij goede communicatie worden mensen 
opgetild uit een meer egoïsische houding. Eén denkbeeld dat aanslaat, heeft veel uitwerking. 
 
TS  Licht lijkt enkel positief. 
 
JDvM ‘Electrificerend’, met een opwindende werking, staat tegenover dat positieve licht. 
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In de schuine rij van de morele lessen in het schema van Kees Zoeteman lijken de morele 
houdingen elkaar op te volgen, waarbij de volgende de voorgaande aanwezig vooronderstelt. Zo 
bouwt de volgende houdig op de voorgaande voort. 
 
TS Wat is toch dat nieuwe “overvloed scheppen”? 
 
JDvM Ieder kan merken, dat zijn observerende geweten op gedachten, op het gezegde 
(communicatie) en handelingen toeziet. Je van jezelf zelfbewustzijn is een lichtkwaliteit.  
‘Rijkdom’ kan men ook in armoede ervaren als: ‘wat ik heb te verliezen”. 
 
FL Met betrekking tot de thema’s morele uitdaging, veilig stellen en overvloed scheppen:  
niet alle overvloed is waarachtig – zie bijv. die MacDonald’s suggereert of het licht in het Westland. 
Dat zijn merkwaardige vormen van overvloed. Het morele appèl is, dat die overvloed gericht dient 
te worden. Wat bertreft informatie en communicatie – bijv. in de opvoeding van de jeugd – gaat het 
erom het licht daar te brengen, waar het nodig is en in de juste lichtintensiteit te doseren. 
En wetenschappelijke basis voor pedagogisch werken en het onderzoek daarvan is daarom van 
groot belang; dit is bewust als boodschap aan het Lievegoed Fonds bedoeld. 
 
JDvM Is het niet merkwaardig, dat 20% van de wereldbevolking 80% van wat er aan voedsel voor 
handen is verbruikt, en slechts 20% overlaat voor de overige 80% van de bevolking? De rijken 
leven in materieel overvloed en verbruiken p.p. gemiddeld 16x zoveel als de armen. 
 
FL Het vele eten bij MacDonald’s is een soort overvloeds-fantasie-licht waarop de jeugd via de 
reclame afkomt. 
 
TS Bij de recente communicatie in de media, over de van massale ontucht verdachte 
zwemleraar, merk ik, hoe die berichtgeving niet buiten te sluiten, niet te negeren is; zo sterk dringt 
zich dit ‘licht’ op, zo sterk wordt er ge-hyped, wat ook een vorm van ‘richten’ is. Een hype is een 
aspect in de communicatie: gerichte lichtbundel. 
 
JDvM Een hype is ‘electrificerend’ te noemen? 
 
PB/JDvM Natuurlijke muziek heeft meer impact dan muzak (= geluid dat afgespeeld op 
zacht volume een stimulerende werking op de mens heeft. Muzak is gebruiksmuziek: het moet 
functioneren in plaats van entertainen., red.) Bij communicatie van informatie gaat het er ook om, of 
deze natuurlijk verspreid wordt, of de informatie zuiver is en rein; of deze opgedrongen wordt of 
dat erom gevraagd wordt. (Achteraf toegevoegd, JD): zie ook het licht gebruik in gevangenissen als 
straf of zelfs marteling. “Duister lichtgebruik”. 
 
JDvM Er is ook de lichtsfeer van de bovenzintuigelijke waarneming. In de oude mysteriën werd 
slechts antwoord gegeven, wanneer er eerst een juiste vraag gesteld werd. Vraag om verlichting – 
zowel tegen teveel zwaarte (stof) als tegen teveel duisternis. 
 
FL 25% van de jongeren in Duitsland geeft aan gedeprimeerd te worden door het gebruik van 
internet. Electrificerende communicatie. Er lijkt echter ook een generatie jongeren op te groeien, zo 
is mijn ervaring, die met de electronische middelen beter weet om te gaan en die bewust uit de 
internet-fascinatie weet te stappen voor aandachtige en persoonlijke communicatie; zij weten dit af 
te wisselen en beter te hanteren en kunnen ruimte maken voor anderen. 
Dit wijst op het grote belang van een goede, bewuste pedagogiek want het gaat erom, wat 16-19 
jarigen nu meekrijgen om op basis daarvan later het hunne te kunnen bewerkstelligen. 
 
TS De druk om mensen om open te staan voor communicatie (vaak primair als ontvangers, 
maar ook om dan wat terug te zeggen of te doen) is veel zwaarder en intensiever geworden dan 
vroeger.  
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FL Maar communicatie heeft nu ook veel extra mogelijkheden: dag en nacht, wereldwijd, met 
iedereen. Hoe verhouden zich daarbij kwantiteit en kwaliteit? 
 
PB Goed communiceren doen we maar weinig op een dag; verder speelt er veel polarisatie 
(gepolariseerd licht). Zie ook de franse film “le Mur”, waarin getoond wordt, hoe communicatie 
zoals die in sommige probleeemwijken tussen jongerengroepen beoefend wordt de fricties 
verergert. Daar staat geweldloze communicatie tegenover; in plaats van iemand tussen de ogen te 
raken met doelgericht kwetsende opmerkingen. 
 
JDvM De reeks van Kees Zoeteman’s morele lessen kunnen beklommen worden middels het 
gesprek. Zo kan een volgende trede bereikt worden: gevecht -> onderhandeling -> gesprek -> 
religie / liefde (zie BCJ Lievegoed / JDvM). 
Een sociaal voorbeeld van diepgaande communicatie boer – consument is het vooruitbetalen van 
boeren voor het oogstjaar dat nog in het verschiet ligt (CSA – Pergola). De consumenten die dat 
doen, blijken bijvoorbeeld ook bereid om te gaan meehelpen met wieden en oogsten in de gewassen 
waarvoor ze al betaald hebben.  
 
Ook kun je denken aan het werk in meditatie-kringen: het uitwisselen, hoe meditatie ervaren wordt; 
en wat ieder aan inspiraties of intuïties ervaart. Dat is horizontale communicatie ten aanzien van 
ieders verticale communicatie. 
 
FL In communicatie en gesprek kan vertraging gehanteerd worden om de informatie-
overvloed tegemoet te treden. De interactie wordt geïntensiveerd, wanneer men echt tijd neemt 
voor het gesprek; er ontstaan dan beelden. In bepaalde interview-progamma’s en op bepaalde 
zenders kan men dat ervaren. Dit vertragen is ook een vorm van ‘richten’, van de tijd, van 
beheersing van de tijd. Echt tijd nemen en geven, écht aandacht vragen en schenken: dat verdiept 
de communicatie. (JD: in de communicatiesfeer ben je buiten (voorbij) ruimte en tijd! Het gesprek 
duurde uren maar ging in een oogwenk voorbij; het gesprek duurde maar een ogenlik, toch leek het 
of we uren gepraat hadden). 
 
PB Door bepaalde oefeningen van vergelijkend kleur-waarnemen (een kleurindruk perifeer 
bewust blijven waarnemen, terwijl je je ogen op een volgende kleur -- of nuancering van dezelfde 
kleur -- richt) openen je de ogen voor de overvloed in de kleurwereld. 
 
JDvM Op de drempel van leven en dood, in het stervensbeleven, kunnen mensen hun oude 
vrienden ervaren, maar dan niet als buíten hun en tegenover hen staande, maar als vrienden die 
weer in hun aanwezigheid “bij je zijn”. Een overvloed en rijkdom van vriendschappelijke ervaring. 
Tijdens die wezenlijke communicatie. 
 
TS Bijzonder negatief is de ‘verduisterende’ informatie over de alom tegenwoordige, 
electrosmog die velen nerveus en ziek maakt. Deze scala aan werkingen wordt in ons land door de 
overheid en door haar ingehuurde onderzoekers gewoonweg verhuld. Men weigert het serieus / 
objectief / belangenvrij te onderzoeken. 
 
JDvM Dat gaat naar de sfeer van macht, van magnetisme (“in welk ‘veld’ en welke invloedssfeer 
zit jij?”); duistere krachten! 
Maar los daarvan: gelukkig worden er tegenwoordig – vaker dan vroeger in kranten gebruikelijk was 
– ook positieve berichten gedrukt, vooral in Trouw. 
 
Jan Diek roept een ieder in de groep tenslotte op om zich vrij te voelen direct bij Kees Zoeteman 
neer te leggen wat hem of haar later nog te binnen komt. Kees zal dit zeker waarderen en serieus 
nemen. 
 
Met hartelijk dank aan de goeie notulist Ben van Tilborg, 
Jan Diek van Mansvelt (voorzitter). 
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6. Verslag werkgroep klankether - magnetisme    
Deelnemers: 
Marius Enthoven (gespreksleider), Marko van Gerven, Godelieve Meijer, Daan Schlieman,  
Marcello Pallazzi, Jan van Gils (verslag),  Jan Steenbruggen, Hans Meijer. 
1. Voorbeelden van de klankether. Muziek, periodiek systeem, scheikunde, ionisatie, gulden 

snede, golffenomenen, interferentie, resonantie, stilte. 
Muziek maken heeft een helende werking. Psychische stabiliteit. DMS (<depressie) 
Voor kinderen moeilijk om in een ‘luisterruimte’ te komen. Vorm en geluid. Met geluid moet je 
noodgedwongen mee. Bij chaos (en veel muziek) is het ook een kwestie van uithouden. 

2. Groep stemt in met het begrip ‘voorzorg’ dat zowel voor de geluid(shinder) als voor 
elektromagnetisme en elektromagnetische straling  van kracht is. Zoals bij de wet geluidshinder 
het geval is. Bij elektromagnetisme is nog geen preventie en voorzorg. 

3. De vraag naar het morele in dit gebied? Meer bewustzijn en inzicht nodig, lagere heeft meestal 
meer macht (blokvorming), Luisterhouding, je laten klinken. 
Het gaat om integrerende standpunten, nu veelal specialistisch met name in de economie. 
Appel aan de civil society. 
Huidige bewustzijn is een ‘globaal atmosferisch bewustzijn’, voor de hogere sferen 
handelingsperspectieven aanreiken en ontwikkelen 

4. Als eerste inzicht in de samenhang van alle sferen met elkaar en met de onderliggende sferen. 
‘Voorzorg’ vereist een open kennis/ informatie communicatie. (Lichtether). 
Holistisch onderwijs i.t.t. competentie gericht onderwijs. Alleen het nodige wordt geleerd, zoals 
het bedienen van een rekenmachine, ipv denkscholing. 
Energievoorziening? Wanneer kernenergie voor max. 50 jaar toereikend is. Etherenergie weinig 
zicht op? 

5. Nieuwe vak: Global consciousness. (M. Pallazzi). Nieuw vak: Gaia Logica. 
 
P.s. opmerking van Jan die ook plenair gemaakt is. 
Wat is het gevolg wanneer hoogfrequente elektromagnetische straling die normaal in de 
kosmos thuis hoort (radioastronomie) in de dampkring wordt binnengehaald, is de opwarming 
van de atmosfeer en de aarde niet een tegenproces tov de zendervelden die in de atmosfeer 
gehaald worden, zelfs tot in de huiskamer toe met de draadloze communicatietechnieken? Ipv 
primair een CO2 accumulatie. Natuurlijk speelt CO2 ook een rol. 
 

7. Verslag werkgroep levensether – radioactiviteit 
 
De discussie verliep razendsnel, ik probeer de lijn van het gesprek aforistisch weer te geven. 
 
1. Algemene opmerkingen 
Ron Dunselman: de levensether laat het grote verband met de kosmos zien 
Marijke Steenbruggen: en alles is in de microkosmos terug te vinden 
Machteld: de levensether heeft met ‘huid ‘ te maken, de grens tussen binnen en buiten handhaven 
Kees Veenman: het hele levensorganisme van de aarde vertoont ook zo’n huid ten opzichte van de 
protonenstraling van de zon, die het radioactieve koolstof-14 veroorzaakt en via de 
stofwisselingsprocessen in alle leven op aarde terechtkomt, maar in een kleine, door het leven in 
balans gehouden, hoeveelheid. Onze kunstmatige radioactiviteit kunnen wij die plaats niet geven. 
Steven: ik heb zorg over genetische modificatie. 
Kim: morele opgave… 
Els: bij de levensether gaat het om deel en geheel. Zelf ben je ook een geheel. 
Ted van den Bergh: bij heelheid gaat het om integriteit. Vanuit het heelheidsdenken heb ik 
problemen met ‘kapot maken’. 
Klaas van Egmond: deel en geheel moet in balans zijn. Zoals het individu in het orkest van Kees 
Zoeteman. Het gaat om het naast en in elkaar weven. In een kleine cel of in de gehele aarde. 

 
2. Morele opgave ten aanzien van de levenssfeer 
Het gaat om verantwoordelijkheid dragen en bewustzijn ontwikkelen. We zijn het zicht op het grote 
geheel kwijt. 
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Heelheid heeft te maken met kunnen genezen. 
Ted: beschadiging van het geheel is niet snel mogelijk, zoals bij celmodificatie. 
Machteld: huidbeschadiging kan optreden. Dat is desastreus. 
Kim: we krijgen tegenwoordig veel meer informatie dan we kunnen bevatten.  
Els: dat vraagt om bewust onbekwaam kunnen zijn. 
Machteld: met je hart denken… 
Ron: wat klinkt er met elkaar bij een samenwerking, een wanklank? 
Kim: Aristoteles begrip van common sense. Bewustzijn voor de totaliteit is niet alleen een zaak van 
het verstand,maar ook van het hart. Het is gekoppeld aan het ‘goede’. 
Kees: dit vraagt om ontwikkeling van bewustzijn van het goede én het kwade. 
Ron: kwaad is afzondering uit het geheel. 
Ted: het is als het voortschoppen van een bierton, het zwalkt alle kanten op, maar we kunnen het 
ons niet voorstellen dat het fout afloopt. 
Machteld: het leven is zelfregulerend. Als het dat niet meer kan heb je echt een probleem. 
Kees: bij de ethertechnologie speelt de vraag wat zich eerst zal ontwikkelen, de moralitiet of de 
technische mogelijkheden. 
Steven: de technologie ontwikkelt zich altijd eerst. 
Klaas: de tovenaarsleerling van Faust. Wanneer gaat het fout? Als het naast en in elkaar niet meer 
functioneert. 
Steven: de ontkenning van de geest verhindert een gezonde ontwikkeling. 
Ron: ik deel de zorg over genenmanipulatie. Wanneer we het ‘geheel’ veranderen kan de levensether 
er misschien niet meer in. 
Els: techniek is altijd gelijk zo dominant. 

 
3. Kernopgaven van de levenssfeer ten aanzien van het klimaat 
Kees: de oplossing van kernenergie die nu wordt aangedragen is te kort door de bocht. Partiële 
oplossingen passen niet in de levenssfeer. Waarom nu die terugval naar fase 1 van Kees Zoeteman. 
Els: Maslov-piramide. Als de basisbehoefte in het gedrang komen valt men terug op eigenliefde 
(crisis). 
Ted: je ziet vaak een terugval naar de eerste drie fases. 
Ron: hoe ga je om met de eigen levensether. Gevoel voor het lot ontwikkelen. Dat doet een appèl  
op de eigen moraliteit en het gevoel voor maat. 
Klaas: hoe voorkom je dat we in de lagere driften terugschieten? Er is nog voor een korte tijd 
fossiele brandstof. Wat gaat dat teweeg brengen? 
Machteld: artikel gelezen ‘de zon is boos’. Enorme zonnewinduitbarstingen staan ons wellicht te 
wachten wat het hele netwerk plat legt. 
Ted: kleine systemen zijn minder kwetsbaar voor zulke dingen. 
Klaas: in 2012 komt aarde en zon op één lijn met het centrum van de melkweg. Er wordt door 
sommigen beweerd dat de zon als een reusachtige lens kan werken, die de kosmische werkingen, 
die van het centrum van de melkweg uitgaat, enorm kan versterken. Dat zou een grote 
bewustzijnsverruiming geven.  
Ted: deze krachten vragen een scholing als basis om er mee te kunnen werken. 
Klaas: beleid klimaat: maak mensen bewust wat we nu al teweeg brengen. 
Kim: geen angst creëren. 
Marijke: hoedt u voor partiële oplossingen. 
Machteld: impuls moet van de wetenschap uitgaan om veel met elkaar samen te werken. 
Ted: de wetenschap moet zichzelf opnieuw uitvinden. De geest is weg. 
Klaas: ten aanzien van crisis geen rare dingen doen. Niet allemaal in de defensie schieten, maar 
rekenen met minder geld. 
Ted: angst impliceert aantasting integriteit. Door vertrouwen behoed je het zelfregulerend 
vermogen. 
Kim: bij de indianen was het gewoon na het gebruik van een stuk land zeven generaties vooruit te 
denken. Doe goed voor zeven generaties na u. 
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Bijlage 2 
 
Programma 19 juni 2009 en instructies 
 
 
Plaats: Triodos Bank NV, Nieuweroordweg 1 te Zeist, routebeschrijving: 
http://www.triodosfoundation.nl/stf/systemwide/contact/how_to_find_us/  
 
 
Deelnemers:  zie bijgaande lijst 

Dagvoorzitter:  Hein Dijksterhuis 

Focus:  'Gaia Logica' gaat over de elementensferen van onze Aarde, de grote 
vraagstukken daarbij en de morele uitdagingen die wij ten opzichte van 
haar hebben. Het boek biedt ons nieuwe inzichten en tegelijk een kader 
voor (politieke) keuzes en acties. Workshop voor beleidsmakers en 
wetenschappers met als doel de elementensferen concreet uit te werken en 
invulling te geven aan een begrip als 'duurzaamheidshouding' en de 
toepasbaarheid daarvan vanuit de eigen maatschappelijke positie. 

 
 

Programma 

 

14.30 uur  Welkom met koffie 
 
15.00 - 15.05u  Opening door Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank 
 
15.05 - 15.30u Toelichting. Kees Zoeteman neemt ons nog een keer mee in Gaia Logica 

en geeft deelnemers een weg aan voor een verdere uitwerking. 
 
15.30 - 16.30u: Gesprekken in kleine kring. Hoofdstuk 14 is leidend bij de indeling in de 

volgende zeven werkgroepen1 (wetenschappers+beleidsmakers): 
• vaste sfeer 
• vloeistofsfeer 
• gassfeer 
• warmtesfeer 
• lichtethersfeer 
• klankethersfeer 
• levensethersfeer 

 
16.30 - 17.00u: pauze 
 
17.00 - 18.00u: Plenaire discussie over de vraag hoe we onze morele opgave bij het 

oplossen van het klimaatvraagstuk kunnen vormgeven vanuit de inzichten 
verwoord in Gaia logica en de uitkomsten van de zeven discussiegroepen) 

 Plenaire terugmelding van de laatste vraag per groep. 
 
18.00 Afsluiting door Bert Vroon, voorzitter van het Bernard Lievegoed Fonds 
 
18.00 – 18.30u: Napraten 
 
Workshop Gaia Logica op 19 juni 2009 

                                                        
1 Elke werkgroep heeft een tevoren aangezochte werkgroepbegeleider en rapporteur. Deze laatste maakt een kort 
verslag voor een later toe te sturen verslag , waarvan Kees Zoeteman de eindredactie zal verzorgen. 
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A. Leidraad tijdens gesprekken 
 
Elke groep heeft één elementensfeer (zie tabel B, pagina 2) toegewezen gekregen, heeft een 
gespreksleider en een verslaglegger die notities maakt welke later in een verslag van het BLF 
worden rondgestuurd. Daarbij worden de volgende vragen meegegeven. Houd in ieder geval 
10 minuten over voor de laatste vraag. 
 
1. Ken je voorbeelden in je persoonlijke leven waarbij je kenmerkende 

eigenschappen  van dit element / deze elementensfeer hebt ervaren?  
(Bv vast: omgaan met klei of zand, vloeibaar: zwemmen; gas: tegen de wind in fietsen; 
warmte: thuis komen na een koude winterwandeling; lichtether/elektriciteit: beeldentaal, 
radio, tv, telecommunicatie, internet en de mogelijkheden/perversiteiten daarvan; 
klankether/magnetisme: ordenende werking van muziek die bv individuele orkestleden 
eigenheid laat en hen tegelijk samenbundelt en richt, verstarde afspiegeling daarvan in 
magneetwerking van aarde op o.a. kompas; levensether/radioactiviteit: de vitale 
kiemkracht ervaren in natuur, de lente, een jong kind en de dodende werking van afval 
van kerncentrales.)  
Door het delen van ervaringen komen de kenmerkende eigenschappen van het element 
tot leven en wordt het voorstellingsvermogen van de groep verrijkt.  

 
2. Deel je de morele opgave in het omgaan met dit element als verwoord in Gaia 

Logica? (zie tabel C, pagina 2) Kan de opgave nog verder worden verduidelijkt of 
verdiept? 

 
3. Welke houding vraagt het realiseren van deze morele opgave bij keuzes (neem 

een concreet voorbeeld) rond dit element van je? (zie tabellen D, pagina 2) Wat 
ervaar je als meewerkende en tegenwerkende krachten om deze houding je 
eigen te maken bij het omgaan met problemen rond dit element in je 
persoonlijke situatie? 

 
4. Welke initiatieven zouden genomen kunnen worden (door ons, burgers, 

banken, bedrijven, overheden e.d.) om de morele uitdaging van dit element 
meer bekend te maken en in de samenleving te bevorderen? Met welke 
tegenkrachten en meewerkende krachten moet daarbij rekening worden 
gehouden? 

 
5. Wat zie je als de kernopgave voor deze elementensfeer en/of voor toepassing 

van energiebronnen ontleend aan deze elementensfeer bij het oplossen van het 
klimaatprobleem? (voor deze vraag tenminste de laatste 10 minuten inruimen!) 
(Bij vast gaat het om bv kolen en biomassa, bij vloeibaar om bv waterkracht en olie, bij 
gas om bv wind en aardgas; bij warmte om bv aardwarmte en zonnewarmte; bij 
lichtether om bv zonnecellen en genetisch gemodificeerde algenkweek; bij klankether om 
bv aardmagnetisme en in de toekomst wellicht de zgn Keely-motor; bij levensether om 
bv kernenergie en misschien tzt de techniek van het zgn Strader-apparaat.)  
 
Voor de verslaglegging wordt op prijs gesteld als deze per vraag kan plaatsvinden met 
als accent de concrete suggesties en argumenten die naar voren komen. Ca. 1,5 A-4. 

 
B. Element/ethersoort Verwante sfeer  Maximale  Kenmerk  
      hoogte (km) 
_______________________________________________________________________________ 
Aarde   Gesteentesfeer          8,8  -verdwijnen/verschijnen  
        vast gesteente 
Water   Hydro- of troposfeer               12  -verdwijnen/verschijnen 
        water(damp) 
Lucht   Stratosfeer/mesosfeer               80  -einde/begin menging 
        luchtlagen 
Warmte(-ether)  Lagere thermosfeer            200  -afsluiting/ontgrendeling 
        warmte 
Lichtether   Hogere thermosfeer           700  -eerste/laatste manifestatie  
                                                                                                                 (pool)licht 
Klankether Exosfeer/stralingsgordels 10.000/40.000 -eerste/laatste ruimtelijke     

ordening materie (e-, H+)  
Levensether  Magnetopauze  50.000 plus  -afscherming/opening Aarde   
            voor straling van o.a. de Zon 
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C. Elementensfeer   Schaal   Eerste typering morele uitdaging 
___________________________________________________________________________________ 
Vast   Landschap   Al het vaste tot een kunstwerk maken (kunst, bouwkunst, ruimtelijke 
                                                           inrichting en kwaliteit, gebiedsontwikkeling, landbouw en natuur) 
Vloeibaar   Rivier   Goed nabuurschap tonen bij het watergebruik (afval- en regenwater,  
      waterverdelingsvraagstukken, water(her)gebruik in gebouwen, etc..) 
Gasvormig   Continent   Luchtvervuiling vrijwillig beperken vanuit collectief belang 

(voorkomen smog, fijn stof, roet, e.d.; aanpak verkeer, woningen etc.)  
Warmte   Aardbol   Compassie in plaats van kooldioxide over de wereld verspreiden 

(CO2 emissie vrijwillig beperken, noodhulp verlenen, schone technieken overdragen aan 
ontwikkelingslanden, etc.) 

Lichtether   Ionosfeer   Voorwaarden voor waarachtige communicatie veilig stellen 
 (o.a. media, internet, satellietcommunicatie, HAARP) 

Klank ether  Exosfeer   Inzicht omzetten in lange termijn preventief handelen ten aanzien van  
grote aardeprocessen (o.a. magneetpool kering, ruimte experimenten met stralingsgordels 
etc.) maar ook geluidhinder 

Levensether  Magnetopauze  Heelmeesterschap bij processen die integriteit van leven 
van Aarde en cel beïnvloeden (bv kernenergie, genetische manipulatie) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
D. Duurzaamheidhoudingen 
___________________________________________________________________________________ 
1. Je eigenbelang volgen eventueel ten koste van andere belangen; 
2.  Alleen rekening houden met wat moet, bijvoorbeeld omdat het in de wet is voorgeschreven; 
3. Andere belangen erkennen, onderhandelen en consensus bereiken; 
4.  Andere belangen verinnerlijken en naar de meest optimale combinatie van alle belangen zoeken; 
5.  Het hogere belang voor alle betrokkenen voorrang geven, je openstellen voor het gemeenschappelijke dat vorm wil aannemen 
 
Er zijn nog twee houdingen in vervolg op deze vijf te onderscheiden, kortweg te typeren als: 
 
6. Onzelfzuchtig handelen voor de op vrijheid en compassie gebaseerde gemeenschap; 
7. Het dienen van de wereldontwikkeling als geheel. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 


