
Psychologisch herstel der volkeren: ‘Leiders gezocht voor de 

nieuwe wereld’ 

 

Wat er door landen en regeringen in de wereld wordt uitgewerkt is 
afhankelijk van de energie van hun ziel- en/of persoonlijkheidsstraal. De 

mate van uitdrukking laat overeenkomsten zien met de wijze waarop een 

mens zich uitdrukt. Meer geleid door de ziel of toch nog meer geleid door 

de persoonlijkheid.  
 

Door waar te nemen wat er in de wereld gebeurt, valt op, dat landen, 

nochtans veel door hun persoonlijkheid worden geleid. Weliswaar verbindt 

de huidige financiële crisis de landen in Europa en worden landen zoals 
Griekenland en Ierland ‘financieel gered’, maar het eigen belang (lees: 

persoonlijkheid) speelt daarbij een grote rol. Uit voorzorg wordt 

ingegrepen, zodat de andere landen niet getroffen zullen worden. 

 
Maar waarom die handelswijze? Het ‘voorwaardelijkheidsprincipe’ lijkt 

daarbij van toepassing te zijn! Landen lijken in elkaar geïnteresseerd 

wanneer er iets van hun eigen belang wordt gediend en het land er zelf 

voordeel bij heeft. In het verleden zijn er diverse Europese landen 

geweest met een’ imperialistische’ instelling, zoals Engeland, maar ook 
Nederland. Groei en expansie werden gerealiseerd door bezetting van 

verre overzeese landen en door plundering van hulpbronnen, die deze 

exotische landen rijk waren. In de huidige tijd, is er geen imperialisme 

meer, maar zijn er andere redenen die duiden op een 
persoonlijkheidsbelang of te wel het (economische) belang van het eigen 

land. 

  

Een voorbeeld hiervan in deze tijd,  zijn de betrekkingen tussen China en 
diverse Afrikaanse landen. In China groeit de economie enorm. De 

behoefte aan grondstoffen neemt toe. In verschillende Afrikaanse landen 

zijn veel grondstoffen voorhanden. Met deze landen knopen de Chinezen 

hun handelsbetrekkingen aan, maar dit zijn vaak corrupte regimes, die de 

mensenrechten niet hoog in het vaandel hebben staan en vaak worden 
geleid door leiders die uit zijn op alleenheerschappij. De Chinezen leggen 

hier infrastructuren aan, in ruil voor grondstoffen van deze landen. De 

Chinezen doen verder niet moeilijk over de politieke situatie in die landen 

en bemoeien zich niet met de schending van mensenrechten. Het is 
natuurlijk waar dat een en ander wordt gezien door mijn ‘beschouwende 

bril’. Vanuit het Chinese perspectief zullen hierover andere standpunten 

worden ingenomen en redenen kunnen worden aangedragen voor hun 

manier van denken en doen. 
 

Het wordt dan een moeilijk proces en zal moeilijk blijven, wanneer wij op 

onze eigen denkkaders (als landen) blijven staan en ons niet bereid 

verklaren om deze standpunten te overstijgen in een hoger 
gemeenschappelijk kader en doel (één wereld, één mensheid). Het blijft 

dus een probleem, als landen niet gaan inzien dat wij gezamenlijk als één 



wereld dienen te functioneren en wij met elkaar verbonden zijn. Wanneer 

wij niet gaan inzien dat wij elkaar kunnen versterken in eenheid, en dat 

de diverse zielenkwaliteiten elkaar versterken, zal uiteindelijk de balans zo 

worden verstoord dat de mensheid met allerlei natuurrampen en nieuwe 
problemen zal worden geconfronteerd.  

 

Veel hangt nu af van die mensen, politici en leiders in de wereld, die uiting 

kunnen geven aan hun zielenimpulsen. Wanneer zij uitdrukking kunnen 
geven aan een leiderschap dat is gebaseerd op de drijfkracht van hun ziel, 

dan zal er die verbinding worden gelegd die nodig is. Dan zullen er 

verwantschappen worden aangetroffen en een besef van die juiste 

verhoudingen, die competitie en wedijver tussen landen zullen uitsluiten. 
Dan is de sprong gemaakt naar samen delen en een organiseren van de 

wereldhandel op die gronden die juist elk land tot zijn recht doen komen. 

Er is dan geen oneerlijke handel meer of politiek die gebaseerd is op eigen 

gewin. Dit zal door die leiders uitgedragen worden en zij staan boven die 
politieke spellen die verderf zullen zaaien of landen en groepen tekort 

zullen doen. Het betekent een einde aan oorlog en corruptie en een begin 

voor de nieuwe wereld. 

 

 
Reageren? 
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