
Terugblik op de 8 bijeenkomsten 

Samengevat door 

 Ben Nas 



Over mij zelf   Ik Ben: 

geboren in Boxtel 60 jaar geleden 

opgegroeid in Zuid-Limburg 

 in 1975 als meettechnicus bij Philips  op Strijp 
S begonnen en nog 25 ander banen gehad 

  Bestuursfuncties gehad bij o.a. Scouting , 
VJA en Aquamarijn en  Huurderplatformen  

  in duurzame relatie met Marja 

  in deeltijd werkzaam  als VGM coördinator 

na Trefpunt Groen actief bij Aireas/VE2RS 



1a Sustainocratie – ontdooiende ego’s  
door Jean Paul Close 5 maart 2013 

Vier bewustzijn niveaus 
  Emotionele   

  Lichamelijke 

  Spirituele  

Rationeel 

 

Duurzame menselijke vooruitgang  

 

 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/03/logostir2.jpg


1b Angst – Rik Konings 5 maart 2013 

 In een groep experimenteren en ontdekken   
Ga uit van de stip op de horizon 
Welke belemmering kom je tegen 
Wat heb je nodig om over je angst heen te 

stappen 
 
 
 
 

Durf, zelfkennis, doorzettingsvermogen, visie 
 
 

 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/03/20130305_205913.jpg


2a Familiebedrijven  
Wim Bouwman 2 april 2013 

 “menselijkheid”  is het basiskenmerk  

  Emotie, harmonieuze relatie met de 
omgeving en zelfvertrouwen in 
verandering is net zo belangrijk  
is als de bedrijfsvoering zelf. 

 Begeleiding en opleiding van de 
opvolging, vooral in menselijkheid,  
bleek een essentieel onderscheidend 
punt. 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/04/20130402_184224.jpg


2b Mistery guest  
Sandra  Joosting 2 april 2013 

 Sandra vertelde dat ze op reis ging 
nadat ze het tekenen niet meer 
leuk vond omdat ze altijd moest 
tekenen wat van haar verwacht 
werd en anderen er “wat van 
moesten vinden”.  

 Totdat zij in aanraking kwam met 
“de geluksbrenger”, een manier 
om bij jezelf te komen door 
oordeelloos om te gaan met 
schilderen. 
 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/04/20130402_202805.jpg
http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/04/img-20130402-00144.jpg


3a Muziek , leven in harmonie  
door Jean Paul Close 14 mei 2013 

 Pythagoras en Galilei, onbewust grondleggers 
van bewustzijn 
 

Leven = Materie + Energie + 
harmonieuze verbindingen 
 
 Het ontstaan van het bewustzijn,  
    de basis van het leven 

 
Harmonie door interactie met de omgeving 
Verandering is de enige constante. 

 



3b Muziek , leven in harmonie  
door Irma Lohman14 mei 2013 

Haar pijn heeft haar innerlijke zelf losgemaakt 
en uiteindelijk kon ze zich weer vinden in haar 
zang, niet meer puur als entertainment instru-
ment maar vooral ook als muzikale boodschap-
per en verbinder van emoties, nieuwe werkelijk-
heden en bewustzijn.  
Zij werkt dan ook als relatie  
coach en gebruik haar talent 
 en persoonlijke verhaal 
 voor het grotere publiek. 

• link 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/05/20130514_212404.jpg
http://ilohman.home.xs4all.nl/i_feel_pritty.wma


4a Gebiedsontwikkeling 
Cor Denneman-Heilser  4 juni 2013 

Lid van de Club van Rome 

  van Kritische houding  naar 
concrete actie 

  Natuurgebieden  in 
symbiose brengen  

Zorgt dat er weer 
regenwouden komen 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/06/20130604_190915.jpg


4b Gebiedsontwikkeling 
Erik  van Merrienboer 4 juni 2013 

De kunst van het samenleven 

ondersteunen van 
burgerinitiatieven  

 lokale symbiose met de natuur  
vooral waterlandschappen 

waardecreatie in Sustainocratie  

Overheid  meer ondersteunend 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/06/20130604_200550.jpg


4c Emotionele bewustwording 
Rik Koning en Cindy Joost 4 juni 2013 

Eerst reactie op foto`s daarna de 
zelfde personen aan het woord: 

  ex-drugverslaafde die nu 
voorlichting geeft  op scholen  

  iemand met huidproblemen die 
door herstel van psyché weer in 
balans is. 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/06/20130604_211541.jpg


5a Geld en Spiritualiteit 
Andras Laszlo 3 sept. 2013 

 Innerlijke beroering door toespraak van 
Tina Turner 

 Geld is een instrument maar de manier 
waarop wij ermee omgaan heeft te maken 
met de graad van onze innerlijke vrijheid.  

 Mens en omgeving bestaat uit trillingen, 
frequenties, die ons leven beïnvloeden maar 
ook door onszelf te beïnvloeden zijn. 

 

http://stiracademy.files.wordpress.com/2013/09/20130903_195948-1.jpg


6a Wat is geluk?  Cup song 

Jean-Paul 2 okt. 2013   
Samen muziek maken werkt verbindend 

Gemeenschap maakt gelukkiger dan 
hebzucht 

Het positieve boven het negatieve stellen 

Geven maakt gelukkiger dan krijgen 

Geluk is liefde: liefde  
voor het leven, voor de 

  omgeving en voor  

onderlinge relaties 

 

 

 

          

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6y1aOg_UO_A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6y1aOg_UO_A


6b Wat is geluk? 
Marieke van de Loo 2 okt. 2013 

Lachworkshop 

Samen plezier maken 
verbindt  in geluk 

Lachen maakt gezond 
 

 

 

 

http://stiracademy.files.wordpress.com/2013/10/img-20131002-wa0010.jpg


7a volhoudbare initiatieven 
Wiet van Meel    5 nov. 2013 

Verduurzamen!  

Vb; Haarlemmermeer Esbeek   

Waardengedreven  
 samenwerking 

 

Verduurzamingsmodel: 

Sociaal------ Materiaal 

People, Planet, Profit ideologie  
 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/11/wpid-img-20131106-wa0008.jpg


 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/11/wiet-van-meel-1.jpg


7b volhoudbare initiatieven 
Patrick van der Voort    5 nov. 2013 

World Plaza  kan een kloppend 
hart worden met veel interactie 
met de omgeving en 
betrokkenheid van allerlei 
directe en indirecte belangen 
die elkaar structureel en 
“volhoudbaar” aanvullen. 

 

• Initiatiefnemer Kleurrijke Stad 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/11/wpid-img-20131106-wa0005.jpg


8a Dabrowski 
 Lotte van Lith     3 dec. 2013 

Bewustzijnsniveaus: 
1. Primaire integratie 

2. Eenlagige desintegratie 

3. Spontane meerjarige 
desintegratie 

4. Georganiseerde, meerlagige 
desintegratie (fase van groei 
empathie) 

5. Secundaire integratie 

 

http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/12/img-20131204-wa0001.jpg


http://stadvanmorgen.files.wordpress.com/2013/12/img-20131204-wa0002.jpg


Samenvattend:  ik Ben: 
1. de angst gaan loslaten 

2. familiebedrijven gaan waarderen 

3. Gepassioneerd  geraakt voor muziek 

4. de harmonie van de natuur gaan zien 

5. de Waardecreatie zonder geld gaan 
ontdekken 

6.  meer gaan lachen  

7.  me gaan verdiepen in het Verduurzamen  

8. meer bekend met de bewustzijnsniveaus 
 

 


