
 De  Natuurvolkeren en eenheid aller dingen                           No.839 

 

1 

 

Inleiding 

Het universum –en deswege ook de aarde-  vormt een onlosmakelijke 

eenheid. Onze Schepper is Eén, en uit Hem zijn alle geschapen dingen 

voortgekomen. Voor het zichtbare geldt, dat de veelheid aan 

verschillende dingen die wij zien in de schepping, deze allen evenwel één 

groot samenhangend systeem vormen.  Van deze eenheid is de cirkel een 

symbool. Vanzelfsprekend dat de vele radertjes van het grote geheel in 

balans dienen te zijn om het systeem in beweging te houden zonder dat 

er botsingen ontstaan.  Al het zichtbare is met het onzichtbare verbonden. 

Men zou dit het ‘web des levens’ kunnen noemen, een symbiose of 

samenwerkingsverband. Het één kan niet zonder het ander, en elk ding 

beïnvloedt het andere ding.  Doen wij goed op aarde, dan doen wij 

daardoor niet alleen onszelf voordeel mee, maar geldt dat voor al het 

geschapene.  Indien wij kwaad doen –ook al is dat onwetend-  dan 

schaden wij onszelf én al het geschapene. 

De mensheid vormt één grote 

leefgemeenschap waarin elk naar 

vermogen bijdraagt aan het algemeen 

welzijn, althans zo hoort dat eraan toe te 

gaan, maar daar mankeert het nog al eens 

aan. Dat alles een eenheid vormt, neemt 

niet weg dat er natuurwetten zijn die alles 

regelen.  Wanneer wij onze blik alleen 

richten als mensheid op de materie, 

geraken wij in onbalans. Onze Westerse 

cultuur –en daar hebben de Aziatische landen in het Oosten ook aan 

geroken- is zo goed als geheel gericht op de materie. Daardoor verkeert 

deze cultuur in een voortdurende staat van onbalans.  Vanuit deze staat 

van onbalans kan men niet vaststellen of iets in overeenstemming is met 

de natuurwetten, ja dan of nee.  Vandaar dat veel zaken in onze cultuur  

tegen-natuurlijk zijn, waarbij de mensen echter denken dat het normaal 

of natuurlijk is.  De Hopi (Maya’s) zeggen het ook dat wij als mensheid 

dienen te gaan leven vanuit geestelijke harmonie vanuit ons hart, 

waardoor wij instaat zijn een Paradijs op aarde te scheppen.  
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Wij leven als gemeenschap in de natuur. Wij kunnen van de natuur 

houden en natuurgetrouw leven, terwijl anderen hun handen er niet voor 

omdraaien om de natuur geweld aan te doen. Tijdens de opvoeding van 

jonge mensen is natuurgetrouw onderwijs een absolute vereiste. Wij 

dienen ons af te vragen hoe wij op aarde leven en met welk doel, en hoe 

wij met elkaar omgaan en de natuur behandelen.  

Waar hebben wij de ‘wijsheid’ vandaan gehaald om niet meer 

natuurgetrouw te leven, maar om een patriarchaal dominerend 

wereldwijd democratisch systeem in te voeren? Zoiets komt toch niet 

voort uit een zuiver beginsel dat natuurgetrouw wil zijn, zoals Abel leefde 

en handelde en de Schepper daarvoor 

dankte. Nee, dit dominerende stelsel komt 

uit de geslachtslijn van Kain en Nimrod 

voort, waarin overheersing, slavernij, 

geweld, machtsvertoon en broedermoord 

plaatshebben. Zulk een systeem wordt 

ook wel ‘Babel’ genoemd, uitbuiting, wat 

uitgaat van wetten en regels die men zelf 

heeft opgesteld en bindend heeft 

verklaard, waarbij tegen elke 

zogenaamde overtreding handhavend 

wordt opgetreden. 

Het natuurlijke Abel-systeem komt voort uit de intuïtie van het hart en 

handelt volgens de richtlijnen van de natuur, volgens een eigen vrije wil 

waarvoor wij de verantwoordelijkheid dragen.  

 

 Hier volgt een citaat met het oog op ‘richtlijnen’ uit het leerzame boek 

van Marja de Vries “Samenlevingen in Balans” uitgave Ankh-Hermes. 

  

Het gaat over de Oorspronkelijke Instructies voor ons als mensen over 

hoe te leven op aarde, die behoren tot de alleroudste wijsheid op aarde, 

en die door niemand zijn bedacht, maar ontvangen zijn uit de Bron. 
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p. 65: “Dat betekent dat de Oorspronkelijke Instructies duidelijk maken 

wat er nodig is om als mens en als menselijke samenleving hier op aarde 

in harmonie met alles en iedereen te kunnen leven. Het betekent ook, dat 

deze richtlijnen in feite geen regels betreffen, maar eerder een inzicht, of 

een overeenkomst in de zin van een 

afspraak, of mogelijk slechts een advies.  

Kort samengevat zijn de Oorpsronkelijke 

Instructies dit: aan de mensen die op 

aarde rondlopen is alles gegeven wat 

nodig is voor het leven, maar ons welzijn 

hangt wel af van het welzijn van al het 

andere leven binnen de Cirkel van het 

Leven. Daarom kregen wij, als mensen 

die beschikken over een vrije wil, het 

advies om ook de verantwoordelijkheid te 

nemen om bij alles wat we doen zorg te 

dragen voor de basiscondities voor het 

leven. Enerzijds werd ons aangeraden om 

de balans in de naturlijke omgeving, in de 

ecosystemen, in het land, de tuin die ons is gegeven, te handhaven, zodat 

alles altijd in harmonie blijft voortbestaan.  Anderzijds werd ons het 

advies gegeven om liefdevol met elkaar om te gaan en om respect te tonen 

voor alle wezens van deze Aarde.  In de praktijk komt dit laatste neer op 

het advies aan ons mensen om er zorg voor te dragen Goede Relaties te 

hebben met alles en iedereen binnen de Cirkel van het Leven en om 

respect, genegenheid en dankbaarheid te tonen ten opzichte van alles wat 

het leven schept en ondersteunt, inclusief ons eigen leven.  En als wij als 

mensen ons daaraan houden, en dus ons leven vormgeven in lijn met de 

Wet van Dynamische Balans en de Wet van Eenheid, zullen wij de 

beschikking hebben over land waarvan we kunnen leven en kunnen we 

erop vertrouwen dat het land, de tuin, zij, de Aarde, Moeder Aarde, voor 

overvloed zorgt. Met andere woorden, dan zal alles wat we nodig hebben 

tijdens ons leven in een fysiek lichaam in overvloed aanwezig zijn en zal 

de samenleving vrede en gezondheid kennen”. (Tot zover dit citaat)     
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De samenlevingen die op de natuur gegrond zijn, zoals in deze wereld er 

gelukkig nog enkele zijn, zijn nagenoeg allen gelijk aan elkaar wat betreft 

hun overtuigingen en leefwijze. Antropologen bevestigen dit na gedaan 

onderzoek.  Deze samenlevingen zijn over het algemeen allen ouder dan 

onze Westerse samenleving.  

 

Nieuw citaat uit ditzelfde boek: p68-70 

“En terwijl alles in de Cirkel van het Leven niet alleen onderling 

verbonden is, maar ook alles een doel en betekenis in het geheel heeft, 

geldt ook dat voor ons als mens.  Ook deze kennis, over waarom we hier 

op aarde zijn en dus wat het oorspronkelijke doel is van de mensheid, is 

zorgvuldig door de wisdomkeepers (ouden van de cultuur-

samenlevingen) bewaard en van generatie op generatie doorgegeven, 

zodat het niet verloren zou gaan. Kort samengevat komt het 

oorspronkelijke doel van demensheid hier op neer:  Het geschenk van de 

‘tuin’ aan de mensheid betekent dat ons alles gegeven is wat we nodig 

hebben om ons fysieke lichaam tijdens ons verblijf op Aarde moeiteloos 

in leven te houden. Het geschenk van onze vrije wil betekent allereerst 

dat het onze unieke taak als mens is om de verantwoordelijkheid te nemen 

om voor de tuin, en dus voor het land,  de Natuur, de Aarde te zorgen.  

Via het leven in een fysiek lichaam op Aarde is ons bovendien de 

mogelijkheid gegeven om met als alles om ons heen te ervaren hoe het is 

om een omderdeel te zijn van de Cirkel van het Leven en op basis daarvan 

te leren. Omdat de Natuur en ook iedere tuin werkt op basis van 

universele wetten, biedt het zorg dragen voor de Natuur ons als mens 

volop de gelegenheid om het geschenk van onze vrije wil te gebruiken om 

te leren van de Natuur en om de patronen zoals die overal in de Natuur 

aanwezig zijn te observeren.  Op deze manier kunnen we ons inzicht in 

de werking van de universele wetten steeds verder verdiepen.  

 

Wanneer we bovendien de verantwoordelijkheid voor het ‘uiterlijk 

tuinieren’ combineren met de verantwoordelijkheid voor het ‘innerlijk 

tuinieren’, kunnen we dankzij het feit dat we beschikken over een vrije 
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wil optimaal leren van de lessen van het leven en ons ontwikkelen.  Door 

boven alles prioriteit te geven aan het cultiveren van ons onbegrensd 

potentieel ‘als de belangrijkste oogst van de innerlijke tuin’, wordt het 

mogelijk om tijdens ons leven in een fysiek lichaam steeds meer samen te 

vallen met wie we in essentie zijn. Als we eenmaal in staat zijn om 

volledig te belichamen wie we in essentie zijn, en op basis daarvan in 

staat zijn om de Eenheid van het Leven te ervaren, zal duidelijk worden 

dat de ‘tuin’ ons niet alleen is gegeven met het doel ervoor te zorgen. 

Wanneer we in staat zijn om de Eenheid met al het leven te weerspiegelen 

in al ons gedrag, zullen we ons realiseren dat het uiteindelijke doel van 

het geschenk van de ‘tuin’ en van onze vrije wil is 

om in de staat van bewustzijn waarin we tijdens ons 

fysieke leven op Aarde onze goddelijke essentie 

belichamen, zelf deel te nemen aan het 

creatieproces.  In deze staat zullen we onze vrije 

wil en de daar onlosmakelijk aan verbonden 

verantwoordelijkheid zodanig kunnen gebruiken 

dat alles wat we scheppen op basis van onze 

oneindige intelligentie en creatieve vermogens, 

volledig in overeenstemming zal zijn met de 

werking van de universele wetten.  Daarom zal alles wat we zo co creëren  

-waarbij ‘co’ dus verwijst naar ‘samen en in lijn met de universele 

wetten’ –net als al het andere in de natuur volledig in harmonie zijn met 

al het andere in de Cirkel van Leven.  

Terwijl we in essentie allemaal gelijk zijn en daarom niet alleen als 

mensen allemaal gelijkwaardig zijn, maar als mensen ook gelijkwaardig 

zijn aan al het andere leven, zijn we daarnaast als individu ook allemaal 

–in lijn met de Wet van Trilling- uniek. Ieder van ons beschikt over unieke 

talenten om die tijdens ons leven in een fysiek lichaam op aarde te 

ontwikkelen en daarmee bij te dragen aan het welzijn van alles en 

iedereen.  Sobonfu Somé, geboren en opgegroeid in een Dagara-groep 

in Burkina Faso in Afrika, legt in haar boek Welcoming Spirit Home….. 

uit dat veel inheemse volken, en zeker de Dagara, zichzelf in de eerste 

plaats zien als spirit (geest). Dat betekent dat ons leven niet begint bij de 
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geboorte en zelfs niet bij de conceptie, en ook niet eindigt na de dood van 

ons fysieke lichaam.  Het betekent bovendien dat ieder van ons hier is 

met een specifiek doel en dat het daarom logisch is om onze tijd in een 

fysiek lichaam op aarde te gebruiken om onze unieke talenten te 

ontwikkelen als een gift aan de wereld.” (tot zover het citaat)  

 

Beschaving  

Wij mensen hebben er in ons ‘beschaafde’ Westen een grote puinhoop 

van gemaakt, waarbij wij andere volkeren meegevoerd hebben, namelijk 

door een zogenaamde volksregering in te voeren, een democratie waarin 

een machtselite regeert bij de gratie van het volk. In deze democratie 

overheerst uitbuiting, geldschepping uit niets, bedrog, afpersing via 

allerlei belastingen, oorlogvoering, en een hele lange rij andere 

misstanden. Wij tonen hierdoor aan dat wij niet in staat zijn onszelf te 

regeren, de aarde naar behoren te beheren en onze naaste lief te hebben. 

Deze wereld is overwegend volgens één staatsvorm ingericht, namelijk 

het patriarchale (mannelijke)  overheersende. Er zijn echter ook 

samenlevingen zónder staatsvorm, waar men evenwel een goede 

ontwikkelde cultuur vindt. De beschaving 

in de Indusvallei in Pakistan is hiervan 

een voorbeeld. Er bestaan nog een klein 

aantal natuurgetrouwe samenlevingen als 

de Baduy in Indonesië op Java, en de 

Minangkabau op Sumatra, en de Mosuo 

in China nabij Tibet, de Dagara 

gemeenschap in Afrika, etc.  

 

Zoals gezegd dient de cultuur die er in een samenleving is in 

overeenstemming te zijn met de natuur. Dan is er balans, evenwicht.  Een 

cultuur is een systeem waarin de mensen nagenoeg dezelfde 

overtuigingen bezitten waarnaar zij leven.  Het is een staat van bewustzijn 

waaruit deze levensovertuigingen ontspruiten.  Wanneer ons bewustzijn 

gewijzigd wordt, verandert ook de cultuur. Culturele overtuigingen gaan 
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meestal over van geslacht op geslacht, zonder dat ze ter discussie worden 

gesteld. 

 

Citaat uit  “Samenlevingen in Balans” p.61:  Omdat we iets waar we niet 

in geloven ook niet verwachten, verklaart dit ook waarom we vaak alleen 

die dingen waarnemen waarvan we geloven dat ze bestaan. Daarom is 

ook alles wat we waarnemen relatief en scheppen we individueel en 

collectief ons idee van de wekelijkheid.  

Omdat we waarnemen wat we geloven, bepalen de staat van bewustzijn 

die binnen een cultuur wordt beschouwd als 

normaal, de aanwezige culturele 

overtuigingen en dat wat op basis daarvan 

wordt waargenomen als de werkelijkheid, 

gezamenlijk het wereldbeeld en het 

mensbeeld van een cultuur.  Samen schetsen 

deze een beeld van de werkelijkheid dat we 

gebruiken om onszelf en de wereld om ons 

heen te begrijpen. Ons wereldbeeld en ons 

mensbeeld bepalen op hun beurt in hoge mate 

wat we denken dat we kunnen. Daarom zijn 

we wat we geloven. 

 

Veelal heerst er in een leefgemeenschap een bepaald geloof in de over 

hen gestelde machten en gewoonten. Het geloof in wat wij denken wie 

wij zijn en hoe wij elkaar zien en behandelen, is er oorzaak van dat er 

zoveel onvrede, oorlogen en slachtoffers op aarde vallen. Zie het boek 

van Larken Rose: Het Meest Gevaarlijke Geloof. 

Zie: http://achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloof-nu-in-

het-nederlands/ 

Zie ook het boek van Jeremy Locke: “Het einde van alle kwaad”.  

http://www.boekenbestellen.nl/boek/het-einde-van-al-het-kwaad/11070 
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De inhoud van de boodschap der profeten in het 

Oude Testament is er dan ook op gericht dat er 

een vernieuwde mensheid zal opstaan, onder een 

door God aangestelde koning gelijk aan David, 

die naar recht en billijkheden zal regeren.  Door 

de christelijke kerk is tijdens de eerste vijf 

eeuwen de boodschap van de Bijbel zodanig 

omgevormd in het voordeel van de 

kerkstructuur, om de geestelijke stand veel 

macht te geven, zodat zij kon heersen over het 

gewone volk. De christelijke kerk meende de 

Wet van JHWH te kunnen wijzigen met betrekking tot het sabbatsgebod, 

zelf wetten te mogen invoeren om de mensen daarmee als blinde slaven 

aan het werk te kunnen stellen.  Samenlevingen die in balans zijn kennen 

geen machtsposities, geen geweld, geen uitbuiting, maar bezitten 

innerlijke waarden, en die in de verschillende gemeenschappen ervan 

vrijwel met elkaar overeenstemmen.  Het leven der natuur heeft immers 

één wezenlijk kenmerk dat het een zelf-organiserend ingewikkeld 

dynamisch systeem is, waardoor het optimaal kan functioneren.  In 

sommigen culturen zien wij dit principe nog werkzaam. Zoals gezegd bij 

de Minangkabau op Sumatra, de Baduy op Java, de Mosuo in China, de 

Waitaba in Nieuw Zeeland,  en anderen meer.  

Zij beschouwen harmonie als hun belangrijkste organisatie principe. Het 

resultaat van deze samenlevingen toont dat het gemeenschappen zijn die 

van leven bruisen, vreugde en innerlijke vrede bezitten, wederzijds 

respect tonen, eerbied hebben voor de natuur en het leven.   

 

De Westerse samenleving is patriarchaal-dominant, dat is mannelijk 

gericht op het recht van de sterkste. Dat is dan ook de oorzaak ervan dat 

de Westerse samenleving voortdurend verkeert in een staat van onbalans. 

De meeste mensen denken dat het zo hoort, het is nu eenmaal niet anders. 

Nee, deze staat van onbalans is niet natuurlijk. Brandstapels werden ook 

voor rationeel gehouden, en ook onze democratie wordt voor rationeel 

gehouden, maar is dat niet.  In een democratische samenleving maken de 
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volksvertegenwoordigers de dienst uit, stellen wetten op wat mag en niet 

mag volgens hun inzichten. De economie is hun nieuwe godsdienst, en 

iets wat van waarde is telt pas mee. Vandaar allerlei wetten, regels en 

vergunningstelsels die geld opleveren aan leges, en bij overtredingen 

beboet worden.  

 

Ook de Bijbel gaat uit van het patriarchale stelsel, wat duidelijk wordt 

door een schrijnend voorbeeld in Deuteronomium 21:10-15, wat vrouw-

onvriendelijk is. 

Zie:   10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw 

vijanden; en jhwh, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij 

hun gevangenen gevankelijk wegvoert; 

11 En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, 

en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt; 

12 Zo zult gij haar binnen in uw huis brengen; en zij zal haar hoofd 

scheren, en haar nagelen besnijden. 

13 En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw huis 

zitten, en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en 

daarna zult gij tot haar ingaan, en haar man zijn, en zij zal u ter vrouwe 

zijn. 

14 En het zal geschieden, indien gij geen behagen in haar hebt, dat gij 

haar zult laten gaan naar haar begeerte; doch gij zult haar geenszins 

voor geld verkopen, gij zult met haar geen gewin drijven, daarom dat gij 

haar vernederd hebt. 

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; 

en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de 

eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 

 

De Dagaaba mensen  

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie  

700.000 in Ghana 

388.000 in Burkina Faso  

De Dagaaba mensen (enkelvoud Dagao) [1] [2] ) zijn een etnische groep in 

het West-Afrikaanse naties van Ghana en Burkina Faso . Ze spreken de 
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Dagaare taal , samengesteld uit de verwante Noord Dagaare taal , 

Southern Dagaare taal , een aantal sub-dialecten. Zij zijn verwant aan de 

Birifor mensen en de Dagaare Diola . 

. [13 ]  

  

Kijk eens wat een leuke huizen deze mensen 

bouwen, allemaal zonder vergunning, maar 

wel vanuit hun hart en intuitie. Het lijkt een 

soort stolp. Er zitten weliswaar weinig 

vensters in, maar dat komt waarschijnlijk 

doordat men veel buiten leeft vanwege de 

warmte, en alleen een vertrek heeft voor 

koeling en slaapgelegenheid. 

 

 

De Mosuo  

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie  

 

Bij velen bekend als de Mosuo ( Mosuo; ook wel gespeld als Moso), maar 

vaak bekend om zichzelf als de Na, de Mosuo zijn een kleine etnische 

groep die in Yunnan en Sichuan provincies in China , dicht bij de grens 

met Tibet . Bestaande uit een bevolking van ongeveer 40.000, velen van 

hen wonen in de regio Yongning, rond Lugu Lake , in Labai, in Muli, en 

in Yanyuan, gelegen hoog in de Himalaya.  

Hoewel de Mosuo cultureel onderscheiden van de Nakhi , de Chinese 

overheid plaatst ze als leden van de Nakhi (Naxi) minderheid. De Nakhi, 

ook wel bekend als de Naxi, zijn ongeveer 320.000 mensen, verspreid 

over de verschillende provincies in China. Hun cultuur is 

gedocumenteerd door inheemse geleerden Lamu Gatusa en Latami Dashi 

. [1] Media rekeningen van Mosuo cultuur hebben de neiging om 
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exotische seksualiteit-

zouhun, die veel 

Chinese interpreteren 

als "vrije liefde", 

matriarchaat-een land 

waar vrouwen heersen 

aandacht te brengen; 

en primitiviteit-een 

samenleving die is niet 

geëvolueerd. [2]  

  

Wandelende huwelijken  

Een van de meest bekende en minst begrepen, aspecten van Mosuo 

cultuur is hun praktijk van wat genoemd "walking huwelijk" (Zou Hun in 

het Chinees). [14] Er is geen traditionele huwelijk in Mosuo cultuur. 

Daarom zijn er geen echtgenoten of echtgenotes. In plaats van een 

concept vergelijkbaar met de westerse opvatting van het huwelijk, heeft 

"walking huwelijken" of "het bezoeken van relaties," Mosuo cultuur [15] , 

waarin partners niet in hetzelfde huishouden wonen. Kinderen van deze 

relaties worden opgevoed door hun moeders en gezinnen de moeders '. 

Shih (2010) is de meest geavanceerde antropologische rekening van 

Mosuo praktijken van de seksuele vereniging.  

Alle lopende seksuele relaties in Mosuo cultuur worden genoemd 

"walking huwelijken." Deze obligaties zijn ", gebaseerd op wederzijdse 

genegenheid." [13] Wanneer een Mosuo vrouw of man uitdrukt interesse 

in een potentiële partner, is het de vrouw die de man toestemming om 

haar te bezoeken kan geven. Deze bezoeken worden meestal geheim 

gehouden, met de man een bezoek aan het huis van de vrouw in het 

donker, de besteding van de nacht, en terug te keren naar zijn eigen huis 

in de ochtend. [14] Mosuo vrouwen en mannen kan het aangaan van 

seksuele relaties met zoveel partners als ze willen . [16]  

. [23]  
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De Waitaha  

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie  

Voor de Waitaha soorten pinguïns, zie Megadyptes Waitaha .  

Waitaha is een vroege historische Maori iwi (stam of natie). Bewoners 

van het Zuidereiland van 

Nieuw-Zeeland , ze 

werden grotendeels eerst 

geabsorbeerd via huwelijk 

en verovering door de Kati 

Mamoe en dan Ngai Tahu 

uit de 16e eeuw verder. 

Vandaag die van Waitaha 

afdaling worden vertegenwoordigd door de Ngai Tahu iwi . [1]  

Een andere IWI bekend als Waitaha wordt gezegd te hebben geleefd in 

de oudheid in de Horowhenua gebied van de lagere Noordereiland.  

 

 

De Minangkabau 

Istano Pagaruyuang, Pagaruyung Paleis bij Payakumbuh, een museum 

(inmiddels afgebrand) 

Minangkabau is de naam van een Maleis volk dat voornamelijk woont in 

West-Sumatra (Sumatera Barat) maar over bijna heel Indonesië 

bevinden zich Minangkabauers, evenals in Maleisië (hoofdzakelijk in de 

staat Negeri Sembilan). 

De landstreek Minangkabau stond in de 

koloniale tijd ook wel bekend onder de 

naam Padangse Bovenlanden. 

Levenswijze 

De Minangkabau staan vooral bekend om 

hun traditioneel matrilineaire 

verwantschapssysteem. In dit systeem 

wordt overgeërfd via de lijn van de moeder. Vroeger was het meeste 

bezit, zoals land en huizen, dan ook in bezit van de (familie van de) 

vrouw. Door invloed van de islam (zie ook Paderi-oorlogen) is het 
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matriarchale systeem niet zo dominant meer aanwezig maar kan nog 

steeds in bepaalde culturele en sociale aspecten herkend worden. 

De Badui 

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Afgevaardigden van de Badui omstreeks 

1920 

Heuvellandschap bij de Badui kampong 

Kadoeketoeg 

De Badui, die zichzelf Orang Kanekes 

noemen, vormen een traditionele 

gemeenschap in het westelijk deel van 

Indonesië in Lebak, Bantam. Het 

merendeel van de 5000 à 8000 Badui woont in het Kendeng-gebergte op 

300 tot 500 meter boven zeeniveau. 

 

De naam Badui 

De herkomst van de naam Badui is lang onderwerp van discussie 

geweest. De meest gangbare mening hierover is dat de Badui deze naam 

van hun buurvolkeren hebben gekregen. De betekenis zou 

geringschattend zijn, en afgeleid zijn van het Arabische Badawi. Net 

zoals de vroegere Bedoeïenen hebben de Badui nog tradities en gebruiken 

die vele eeuwen teruggaan. 

Religie 

Hun religie staat bekend als 

Agama Sunda Wiwitan, een 

combinatie van animisme 

en hindoeïsme. 

De Badui zijn verdeeld in 

twee groepen: de Badui 

Dalam (binnen-Badui) en de 

Badui Luar (buiten-Badui). 

Het is vreemdelingen niet 

toegestaan met de Badui 

Dalam in contact te treden, de Badui Luar daarentegen hebben spaarzaam 
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contact met de buitenwereld. De bevolking van ongeveer 400 Badui 

Dalam, die de zogeheten binnencirkel vormt, bestaat uit 40 families 

Kajeroan die in de drie dorpen Cibeo, Cikertawana en Cikeusik in Tanah 

Larangan leven. De Badui Dalam houden zich strikt aan hun strenge 

taboesysteem. De Badui Dalam kennen de Pu'un, een geestelijk leider. 

Allleen een Pu'un mag de heilige grond in Arca Domas op de berg 

Kendeng bezoeken.In tegenstelling tot Badui Luar, zijn de Badui Dalam 

nauwelijks beïnvloed door de islam. De Badui Luar, die de buitencirkel 

van de Badui vormen, leven in 22 dorpen. Zij vormen de barrière tussen 

de buitenwereld en de heilige binnencirkel. Zij hanteren het taboesysteem 

minder strikt dan de Badui Dalam en zijn eerder bereid om moderne 

invloed in hun dagelijks leven te accepteren. Sommigen werken zelfs in 

grote steden en steden zoals Jakarta, Bogor en Bandung. In sommige 

dorpen wordt vlees gegeten, alhoewel de veeteelt nog verboden is. 

 

 
De meest natuurlijke woningen van de Badui. 
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Natuurgetrouw boulderhouse in Arizona 

 

De Natuurlijke  Staat 

Wanneer wij spreken over de ‘natuurlijke staat’ doelen wij niet op een 

land of natie, maar op een staat of positie van mensen die natuurlijk is. 

Dat is een staat van hoog psychisch welbevinden als gevolg van liefde.  

Vandaar dat die staat vreugdevol is en verbondenheid geeft met al wat 

leeft en geschapen is.  Deze staat is nog waarneembaar bij sommige 

natuurvolkeren, zoals in deze brochure reeds genoemd. Het is een staat 

van geven zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Geven voelt op 

zichzelf goed en behoeft geen vergelding. Deze mensen steken ver boven 

het normale uit en munten uit in een reeks van menselijke eigenschappen 

die men zeldzaam onder ons terugvindt.  Marja de Vries beschrijft het op 

p.121 van haar boek “Samenlevingen in Balans”, waarbij zij de 

psycholoog Paul Ekman citeert, dat deze uitzonderlijke mensen vier 

eigenschappen met elkaar gemeen hebben.  Ze stralen een zekere 

goedheid uit, zijn onbaatzuchtig en inspirerend, en hebben weinig belang 

in status, roem en hun ego. Ze zijn sterk aanwezig en beschikken over 

een verbazingwekkend vermogen tot concentratie en gerichte aandacht. 

Daarom behoren ze tot de beste luisteraars. Men vindt onder hen 

empathie, dankbaarheid, compassie, altruisme, eerlijkheid, vertrouwen 

en samenwerking als kern-eigenschappen 
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Er is een drastische verandering in ons bewustzijn noodzakelijk ...bij ons 

zelf en in het belang van ons eigen en het algemene voortbestaan. 

 

Uit Wikipedia:   Het begrip 'natuurvolk' duidt niet slechts op de nabijheid 

van de natuur in de levenswijze van een gemeenschap, maar zet 

dergelijke gemeenschappen - meestal impliciet - tegenover het begrip 

cultuur. Hierdoor wordt 'natuurvolk' enerzijds een meetbaar begrip, 

aangezien deze cultuur als oorspronkelijker en minder ontwikkeld wordt 

beschreven, en anderzijds een romantiserend begrip (in volledige 

harmonie met de natuur levende mensen). 

Het is echter een misvatting te denken dat alle natuurvolkeren in 

harmonie met de natuur leefden, zoals de fatale ontbossing van het 

Paaseiland door een steentijd-stam schrijnend illustreert. 

Daarnaast ligt aan het begrip 'natuurvolk' een conserverend uitgangspunt 

ten grondslag, die het bewaren van de oorspronkelijke levenswijze als 

een doel ziet bij het geven van hulp, waar anderen andere begrippen als 

mensenrechten en het beëindigen van achterstanden op het gebied van 

economie en politiek meer op de voorgrond stellen. 

 

Eenheid in het universum volgens Stephan Hawking 

The Universe Might Be A Giant Hologram. Cue The Existential 

Crisis... 

The Huffington Post  |  By Macrina Cooper-White  

•  

Posted: 04/30/2015 2:40 pm EDT Updated: 57 minutes ago  

 
o  

 

Is the world around us really just a trick of the eye?  
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Scientists have long believed the universe could be a giant hologram -- a 

two-dimensional realm that only seems to be three-dimensional -- and 

now a group of Viennese researchers have done the math to prove that 

such a scenario isn't quite as far-fetched as it seems. 

The idea that the universe is a 3-D "projection" onto some sort of flat, 

cosmic surface arises from the "holographic principle." It states that all 

the data needed to fully describe a region of space can be encoded in just 

two dimensions. It was first proposed in the 1990's by physicists Dr. 

Gerard 't Hooft and Dr. Leonard Susskind as a way to solve a fundamental 

inconsistency between quantum physics and general relativity. 

"If you know Plato's Allegory of the Cave, then a way to understand the 

holographic principle is by saying that the information provided by the 

shadows is equivalent to the information provided by the objects that 

generate the shadows," Dr. Daniel Grumiller, a professor at the Vienna 

University of Technology's Institute for Theoretical Physics and a co-

author of a paper about the new research, told The Huffington Post in an 

email. "This principle, if correct, explains a number of puzzles in black 

hole physics pioneered by Stephen Hawking." 

Though previous research showed that the holographic principle holds in 

theoretical worlds (anti-de Sitter spaces, anyone?), evidence suggesting 

that it holds under the conditions found in our own universe has been 

limited, according to Grumiller. 

"Our main interest is to test the generality of the holographic principle," 

he said in the email. "If it is correct, it must also work in flat space-time." 

For the new research, the physicists used two theories of flat space-time 

to calculate a physical measure known as "entanglement entropy." The 

term describes the amount of entanglement -- where particles are linked 

and exert influence on each other across a distance -- in a quantum 

system.  

“If quantum gravity in a flat space allows for a holographic description 

by a standard quantum theory, then there must by physical quantities 

[sic], which can be calculated in both theories –- and the results must 

agree," Grumiller said in a written statement. 
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Indeed, they found that the value of the entanglement entropy in both 

theories was the same, which means it's possible the holographic 

principle does apply to our universe -- and by extension, our universe 

could be holographic.  

But if that finding leaves you feeing flat, take heart. It's still not proof that 

we live in a hologram. 

The research was published online on March 19 in the journal Physical 

Review Letters. 

 
 

NatuurGetrouw 

De tijd is nu gekomen dat wij dienen te stoppen met onze Westerse 

leefwijze en de situatie goed gaan bekijken.  De tijd is nu gekomen dat 

wij naar de natuur en bewijzen ervan gaan kijken en onszelf afvragen 

waar wij fout zijn gegaan.  Waarom zitten wij momenteel in een finaciele 

crisis, ondanks de wetenschappelijke en technologische successen die wij 

geboekt hebben?  Wij hebben de aarde vol met steden gebouwd, naar het 

voorbeeld van de eerste bouwers Kain en Nimrod.  De één was een 

broedermoordenaar en de ander een geweldenaar.  Nimrod bouwde vier 

steden, nl Babel, Ereg, Akkad en Kalne, allen  in Sinear. De steden op 
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deze aarde zijn over het algemeen genomen een weerspiegeling van de 

karakters van Kain en Nimrod, broedplaastsen van goddeloosheid.  Babel 

is geld, de mammon, dat wereldwijd overheerst. Babel is geldjacht, 

drukte, oorlog, geweld, bedrog, manipulatie, bordelen, handel, casino’s, 

Koning voetbal en andere sportverdwazing, etc. .   

Wij dienen terug te keren tot de 

natuur, en daarin kunnen oude 

natuurvolkeren ons een 

voorbeeld zijn. Wat wij van de 

aarde hebben gemaakt, en met 

name van Nederland, is 

beschamend, zie onze brochure 

844 over de “Parels van de 

Veluwe”.     

 

De Nieuwe Tijd  

Micha 4: 1 Maar in het laatste der dagen zal het geschieden, dat de berg 

van het huis van JHWH zal vastgesteld zijn op den top der bergen; en hij 

zal verheven zijn boven de heuvelen, en de volken zullen tot hem 

toevloeien. 

2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons 

opgaan tot den berg van JHWH, en ten huize van den God Jakobs, opdat 

Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion 

zal de wet uitgaan, en JHWH’s woord uit Jeruzalem. 

3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, 

tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen 

tot sikkelen; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, 

en zij zullen den krijg niet meer leren. 

4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn 

vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond van 

JHWH der heirscharen heeft het gesproken.  

5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods; maar 

wij zullen wandelen in den Naam van JHWH, onzes Gods, eeuwiglijk en 

altoos. 
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6 Te dien dage, spreekt JHWH, zal Ik haar, die hinkende was, 

verzamelen, en haar, die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd 

had. 

7 En Ik zal haar, die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar 

die verre henen verstoten was, tot een machtig volk; en JHWH zal 

Koning over hen zijn op den berg Sions, van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

 

 

 


