Open brief: Breng Spiritueel Leiderschap Samen
Regeringen en bedrijven zijn blijkbaar niet in staat om deze wereld te redden en het misbruik ervan
te stoppen. We hebben een Nieuwe Wereldbeweging nodig die kan ontstaan als de vele spirituele
leiders nog meer samenwerken. Bij elkaar hebben zij een ongelofelijke hoeveelheid volgelingen en
hoewel er al veel mooie gezamenlijke initiatieven bestaan zijn heel veel welwillende mensen zich
daar nog niet van bewust. Er is overzicht nodig. Want ook de bestaande initiatieven van spirituele
leiders leveren nu nog niet genoeg liefde op om de staat waarin de wereld zich in begeeft op te
lossen. Spirituele groepen lijken te bestaan in clusters die nog niet helemaal of onvoldoende op
elkaar afgestemd zijn.
Ik heb een visie van een Nieuwe Wereldbeweging ontvangen. Op basis hiervan besloten om deze
brief te schrijven naar de 'Watson's top 100 lijst van spirituele leiders'. Samen kan een heel
krachtige samenwerking bewerkstelligd worden die kan leiden tot een kritieke massa. Dat betekent
dat de wereld en de mentaliteit van haar inwoners zullen veranderen in een tempo dat nog nooit
eerder is voorgekomen. U kunt zich voorstellen dat zoiets als een nog veel grotere jaarlijkse
‘Global Oneness Day’, gecombineerd met de geweldige andere spirituele happenings, over
langere tijd een enorme impact krijgt op de sfeer van deze planeet. Een dag is waarschijnlijk niet
genoeg, maar een Nieuwe Wereldbeweging zou tot echte verandering kunnen leiden.
Naar mijn mening hebben we meer conferenties en andere gezamenlijke activiteiten nodig tussen
de vele spirituele leiders en zal er meer kennisintegratie moeten plaatsvinden om tot een
vruchtbare samenwerking te komen. We hebben meer synchronisatie nodig. Om iets zo collectief
te bereiken als ‘liefde, mededogen en vrede’ op wereldniveau, moeten de inspanningen naar mijn
mening zoveel mogelijk op dezelfde tijden en plaatsen verenigd worden. Voor kritieke massa is het
belangrijk dat er wereldwijde actie is: elkaar helpen, bidden, mediteren, mindfulness of elke andere
vorm van oefening die vrede in de harten van mensen brengt. Respecteren van verscheidenheid is
de sleutel tot balans. Verschillenden geloven en invalshoeken hoeven elkaar niet te bijten voor
mooiere hogere doelen.
Er zijn talrijke taken voorhanden: b.v. organisatoren van grote gezamenlijke activiteiten en
bemiddelaars tussen verschillende denkende spirituele leiders. Samenwerking betekent dat de
som meer is dan het geheel der delen en onze gecombineerde spirituele kracht kan leiden tot een
kritieke massa die een liefdegolf over de hele wereld zou kunnen sturen; ik denk dat we dichterbij
zijn dan we durven hopen. Niet iedereen hoeft bij voorhand betrokken te zijn. Kritieke massa zal de
rest van ons beïnvloeden.
Er zijn nog veel grenzen. De kracht zit in simpel overkoepelende begrippen: we willen allemaal
liefde, mededogen en vrede. Mijn vraag: zou u mee willen werken aan een Nieuwe
Wereldbeweging door voor collectieve actie te gaan? Dit gaat om een kleine man die graag meer
van de grote mannen ziet, met heel veel respect voor de vele goede initiatieven die al ondernomen
worden. Ik sta open voor dialoog met iedereen en hoor graag wat ik ik zelf zou kunnen betekenen
en zet daarvoor mijn specifieke kwaliteiten graag in.
Ik heb veel verstand van kennisintegratie, kritische massa en sociale netwerkanalyse. Hieronder
vindt u een link naar mijn website en met name naar een artikel hoe kritische massa bereikt kan
worden.
Maiam
http://opstand.net/wp-content/uploads/2017/07/CricicalMassinNetworks.pdf
Ps. Wilt u zo vriendelijk zijn deze brief te delen met andere spirituele leiders die deze visie delen?

