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De spirituele bevrijding voor wereldwijde symbiose en harmonie. 

Het nieuwe bedrijfsleven, de nieuwe overheid, de nieuwe economie en de nieuwe mens 
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Op 17 April a.s. kondigen Stad van Morgen en GlobalVisioning.net de wereldwijde nieuwe 

maatschappijvorming aan vanuit de Spirituele Transformatie van Ondernemen. De 

bijeenkomst vindt plaats in Eindhoven voor het Nederlandstalig publiek. Aanwezig zijn vele 

deskundigen op gebied van maatschappelijk en business transitie die in verschillende 

gespreksrondes uitnodigen tot een nieuw wereldbeeld. Als praktisch voorbeeld dienen enkele 

concrete multidisciplinaire samenwerkingsvormen van de Stad van Morgen die de 

wereldmarkt van verduurzaming en leiderschap prikkelen tot ingrijpende innovaties. 

 
Stad van Morgen kreeg deze roepnaam toen in 2009 de 55 deelnemers aan de kick-off van 

de Stichting STIR een beeld vormden van de doelstelling van het initiatief. De roepnaam 

ging een eigen leven leiden mede door de multidisciplinaire samenwerkingsvormen die uit de 

stichting ontstonden en een geheel transformatief veranderend karakter hebben, niet alleen 

voor de maatschappij in zijn geheel maar ook voor elk van de deelnemende partners. Anno 

2015 kan men stellen dat de stichting daadwerkelijk en aantoonbaar de weg heeft gevonden 

om de Stad van Morgen waar te maken, zonder chaos, zonder opstand of conflict, maar door 

zelfbewuste samenwerking aan concrete menselijke belangen waar de wereld mee worstelt. 

De kracht van de Stad van Morgen is haar eigen definitie voor duurzame menselijke 

vooruitgang: 

“Samen blijven werken aan een gezonde, vitale, veilige, samen-redzame en zelf-bewuste 

menselijke maatschappij binnen de context van onze aldoor veranderende natuurlijke 

omgeving” (Jean-Paul Close, geheimen van echte welvaart, 2009) 

Deze definitie heeft een permanent maatschappelijk leiderschap component dat aangeduid 

wordt door de naam “Sustainocratie (democratie met permanent een hoger menselijk doel)” 

en aldoor veranderende natuurlijke omgeving waaraan we ons dienen te spiegelen om tot een 

harmonieuze welzijnsverhouding te komen van overvloed. Zich permanent positionerend aan 

deze leiderschap kant van de ontwikkeling van de mens, haar organisatievormen, culturen en 

gebiedsdynamiek ontstaat vanuit de Stad van Morgen een zichzelf bekritiserende en 

corrigerende structuur. Deze heet de STIR lus en heeft reeds een viertal 

samenwerkingsvormen opgeleverd waarin multidisciplinair samenwerken: de lokale overheid, 

het lokale burgerschap, de wetenschap en ondernemers, elk op basis van gelijkwaardigheid. 

Deze zijn: 

 
AiREAS:  Lokale luchtkwaliteit, volksgezondheid en gebiedsdynamiek 

FRE2SH:  Lokale samen-redzaamheid op gebied van voedsel, recreatie, energie, enz 

STIR Academy:  Inspiratie delen voor Europese innovatie en implementatie 

SAFE: Veiligheid voor mens en natuur (circulaire economie van grondstoffen en bewustzijn) 

De samenwerking met GlobalVisioning.net is ingezet om met behulp van het internationale 

netwerk deze nieuwe Sustainocratische samenwerkingsvormen (ook) via STB
© 

wereldwijd 

uit te rollen, te coachen en begeleiden. 
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WAAROM GLOBALVISIONING.NET EN WAAROM NU? 

 
 

 

            Licht of intuïtie  Visie van het innerlijke Zelf               Primair bewustzijn 

GLOBALVISIONING.NET – www.globalvisioning.net 
GlobalVisioning.net bereidt een nieuwe globale visie voor: Global Spiritual Platform of 

Sustainable Excellence (GSPSE – dit is onze unieke USP – om eindelijk uit de crisis(sen) te 

geraken en de wereld en vooral haar burgers een nieuwe droom & deal, een nieuw verhaal te 

bieden. GlobalVisioning.net is er tevens op gebrand om aan deze nieuwe globale visie samen 

met Stad van Morgen een hoogst concrete, voor iedereen verstaanbare en werkbare invulling 

te geven op het terrein!  

GSPSE staat in wezen voor: 

 de transitie naar een nieuw maatschappelijk model, een nieuw mensbeeld;  

 de transformatie naar een evenwichtiger economisch model en een duurzamer 

financieringsmodel waar alle mensen beter van worden (en niet alleen maar de 

rijken); 

 een alternatief opvoedings- en onderwijsmodel, dat weer de nadruk legt op de 

creativiteit, individuele verantwoordelijkheidszin en ondernemingsgezindheid van de 

jongeren; 

 de transitie naar een uitgebalanceerdere en humanere arbeidsmarkt; 

 het transcenderen van achterhaalde, rigide en verlammende machtstructuren;  

 de transitie naar authentieke communicatie die er werkelijk toe doet; en 

 last but not least de transformatie naar positieve media 

Het is hoog tijd om het doemdenken van tina (there is no alternative) voorgoed te overstijgen 

en te vervangen door een nieuw, authentiek en duurzaam acroniem era: we are entering a new 

era – era meaning: ethically responsible action. 

GlobalVisioning.net heeft zich tot doel gesteld dit uitdagend en innovatief Globaal Projekt:  

Spiritual Transformation in Business (STB
©
) in de lente van 2015 aan het publiek en de 

pers voor te stellen om het daarna wereldwijd uit te rollen. 

GlobalVisioning.net is trots en verheugd dat het na een uitgebreid marktonderzoek en 

globale maatschappij-analyse de vinger aan de pols heeft. 

GlobalVisioning.net is er dan ook rotsvast van overtuigd met zijn STB
©
 te beantwoorden aan 

de roep van zovelen wereldwijd om authentieke verandering & zingeving. 

STB
©
 is dan ook het vlaggenschip van het GlobalVisioning.net portfolio van producten en 

diensten.  

GlobalVisioning.net wenst STB
©
 uit te rollen in partnerschap met Stad van Morgen, met de 

ondersteuning van belangrijke beleidsinstanties, financiële instellingen en de 

http://www.globalvisioning.net/
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ondernemerswereld alsook door de media proactief te betrekken om er zo een globaal 

maatschappelijk draagvlak voor te creëeren.  

De maatschappij is immers op zoek naar zingeving, authenticiteit, integriteit, warmte, 

werkelijk sociaal contact,...kortom een echte SAMEN-LEVING, waar de mensen met elkaar 

leven en niet tegen elkaar! 

Dit is waar de mensen wereldwijd echt van wakker liggen: een nieuw samen-levings-contract, 

toch?! 

Rationale 
Het tempo waaraan onze maatschappij verandert, lag nooit zo hoog als het voorbije 

decennium. En samen met die maatschappij zijn ook wij – en de wijze waarop we in het leven 

staan – ingrijpend aan het evolueren. Of we dat nu graag willen of niet. 

Door een authentiek, warm, positief en nieuw verhaal – dat spreekt tot de harten van de 

mensen en aanzet tot concrete, co-creatieve actie in het dagdagelijkse leven –  wenst 

GlobalVisioning.net het almaar oprukkende en verlammende fatalisme, cynisme en 

doemdenken van onze samenleving om te buigen tot een ‘doendenkenvoelen’. 

GlobalVisioning.net wenst niet verder te hameren op het schrijnend failliet van de 

waarden… 

Het goede nieuws is dat wereldwijd almaar meer mensen wakker worden en een tegenstroom 

vormen tegen de ontwaarding van de waarden. 

De uitgeholde ideologische, ideële, politieke, culturele, morele, emotionele, artistieke 

waarden zijn toe aan een herwaardering, een herbronning. 

Een spirituele herwaardering en herbronning! 

Ook de Grote Verhalen, de verschillende ‘ismen’ – katholicisme, socialisme, communisme, 

liberalisme, om er maar enkele te noemen –, alsook slagwoorden als democratie, verandering, 

duurzaamheid, uitmuntendheid, spiritualiteit, burgerschap, communicatie, en zelfs 

liefde…zijn toe aan een herwaardering, een positieve beleving en invulling… 

Toegegeven, de dominantie van de markt die de wet en de waarden voorschrijft en dicteert is 

verpletterend, zodanig zelfs dat de waarden-markt tot markt-waarde is verworden. 

Dagelijkse kost–via de media: de wereld ligt in de wurggreep van angst, zelfzucht, 

instabiliteit, onzekerheid, puur egoïsme, navelstaarderij, perceptie, uitsluiting en 

schijnheiligheid. 

Dit is echter maar één zijde van de medaille… 

De andere zijde? 

Het groeiende en almaar luider klinkende besef in de harten van de mensen – in de buik van 

de maatschappij – dat solidariteit het werkelijke sociale cement, weefsel vormt van een 

samen-leving, die naam waardig. 

Delen doet deugd. 

De tijd van ‘het grote ik’ – met als mantra: “ikke en de rest kan stikke” – lijken we stilaan te 

overstijgen.  

De krachtbronnen en lichtbakens van de toekomst? 

Individuele verantwoordelijkheid & gebundelde kracht: gedeelde verantwoordelijkheid.  

Het inzicht en vertrouwen dat elkeen in zijn/haar unieke hoedanigheid meedraagt aan 

verantwoordelijkheid en creativiteit: tous ensemble…  

Kortom: een nieuw omvattend, helend en zingevend mens- en wereldbeeld waarin visie, 

empathie, diepgang, hart en ziel (weer) centraal staan.  

Een samen-leving waarin beleidsmensen, instellingen, organisaties, multinationals, KMO’s, 

politieke partijen, het middenveld, de vakbonden, de zelfkant van de maatschappij, de 

jongeren en vooral ook de media eindelijk de handen in elkaar slaan en schouder aan schouder 

het hoofd bieden aan de vele crisissen die ons verlammen: financiële, institutionele, 

maatschappelijke, politieke, psychologische, identiteits-, enz. 
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Want laten we wel wezen: al deze crisissen zijn in werkelijkheid slechts de weerspiegeling 

van een veel diepere crisis: de crisis van de geest! 

Een Spirituele en Culturele Renaissance is nodig. Het is de hoogste tijd dat de mens zich 

weer verbindt met de spirituele dimensie van zijn wezen. 

Het is de hoogste tijd om de ingesleten/ingesloten gewoontes van onze geest en onze 

overtuigingen los te laten en om nieuwe ziens- en zijnswijzen te vinden die er werkelijk toe 

doen en duurzaam zijn.  

Hiervoor zijn nieuwe mentale kaarten van cruciaal belang om de verloren paden van onze 

menselijke geest weer in ere te herstellen: het vermogen tot ontzag, verwondering, mysterie, 

kunst, muziek, liefde en mededogen: kortom een zoektocht naar verheffing en zingeving! 

Een individuele & collectieve mentaliteitswijziging, die het louter productieve en 

competitieve overstijgt, kan enkel ontstaan als elkeen heel concreet dingen verandert in 

zijn/haar gedrag en in zijn/haar omgang met anderen. 

Je bent/wordt tenslotte maar jezelf door en vanuit de andere! 

Laten we passie koppelen aan profijt: daar hebben we allen baat bij en worden we allen beter 

van… 

Spiritueel leiderschap is gevraagd!  

Ook en vooral van de ondernemer, die drijvende kracht achter zoveel maatschappelijke 

vooruitgang en innovatie. De rasechte ondernemer beschikt immers over de kunst om nieuwe 

levensvormen te ontwikkelen. 

Hij/zij is een stukje artiest, een stukje visionair, een stukje beeldenstormer,… 

Inspiratie, zingeving, bevlogenheid, bezieling zijn woorden die het zakelijke voorafgaan, en 

die het ondernemen beïnvloeden en voeden.  

Zingeving is niet alleen een zaak voor het persoonlijk leven maar evenzeer voor elke 

organisatie.  

Huidig sociaal onderzoek toont onmiskenbaar aan dat de (op grotere schaal mondig 

wordende) burgers smachten naar leiderschap, naar verbinding met leiders die 

geloofwaardigheid, vertrouwen uitstralen, alsook het vermogen belichamen om niet alleen 

weer orde te scheppen in deze schier onbeheersbaar geworden complexiteit en chaos maar 

ook en vooral de veranderingen te initiëren die zich opdringen: menselijke motivatie, 

zelfactualisatie, authenticiteit, co-creatie, spiritualiteit, kortom: SPIRITUEEL 

LEIDERSCHAP! 

Dit is waar GlobalVisioning.net voor staat. 

 


