
De toename aan regels belemmert onze persoonlijke groei. 

Bepaalde (bedrijfs)regels en wetten zijn ter bescherming en verrijking van monopolys en 
de gevestigde orde. Gecontroleerd door (tucht)commissies, gemeentes, boa’s en 
agenten. Het totalitaire fascistische technocratische controle systeem kan alleen 
gebouwd worden, doordat wij deze regels accepteren en ‘niet anders doen’. Waarom 
staan we hier niet tegenop? Zijn we bang voor boetes of aangeprate sociale controle? 
Zien we het niet? Zijn we te mak? Deze regels en wetten staan verandering in de weg. 
Willen wij anders, dan zullen we hierover met elkaar moeten praten om er meer 
bewustwording in krijgen. 

Praat eens binnen jouw bedrijf of sector met collega’s over regels. Welke (ongeschreven) 
regels staan jullie meer in de weg dan goed doen? Zoals de beperking van vrijheid van 
handelen die artsen hebben vanwege contracten met Big Farma. De medische route is 
er één die hoofdzakelijk leidt tot afhankelijkheid van pillen en poeders, vaste klanten 
voor Big Farma en hierdoor in de veel gevallen niet de route tot genezing is. Terwijl er 
zeker manieren zijn waarop genezing mogelijk is. Als de medische sector transparanter 
zou zijn en minder om geld verdienen zou gaan, artsen breder opgeleid mogen worden, 
zouden wij zeker weten tegen 2030 geen zeven miljoen chronisch zieken meer hebben.  

Maar ook bedrijfsverplichtingen t.a.v. verzekeringen en bureaucratische partijen. Waar 
jij bij een goed draaiend midden bedrijf zo al vijftigduizend euro per jaar aan kwijt bent 
zonder zelf wat verdient te hebben. 

Met welke druk en onnodige regels hebben boeren eigenlijk te maken? Praat hier 

met ze over.  

Om echt aan het klimaatverbetering te werken zullen we onze werkwijze niet 

hoofdzakelijk ‘uit naam van de economie en diens beschermende regels, of het klimaat’ 

moeten uitvoeren, maar zullen we meer en meer moeten gaan handelen ‘uit naam van 

liefde voor onszelf en de aarde’. Waar we deze liefde natuurlijk wel weer voor moeten 

gaan voelen. 

Als je gaat zien en voelen, dat werken vanuit liefde en meer bewustwording ons gaat 
helpen naar een betere en mooiere wereld, zal jouw vertrouwen om anders te doen 
toenemen, jouw angst voor controles afnemen, jouw strijd tegen het onrecht overgaan 
en kun je loskomen van het op geld verdienen gerichte consumeersysteem en kracht 
voelen beperkende, onnodige regels aan te pakken.  

Liefde (en niet angst) stuurt ons namelijk de juiste weg op en maakt dat wij zelf juiste 
keuzes kunnen maken en gaan inzien dat we de 'ver'leidende leugens (die altijd 
tegenvallen) van de grootverdieners uit de tell a vision niet meer nodig hebben om het 
beter te doen of onze kick uit te halen. Met als gevolg dat wij weer kunnen groeien in 
diegene die we zijn. 

 


