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Het is tijd een nieuwe Samenleving te bouwen… 

 De mensheid bereikt een essentieel satdium van haar evolutie. De afwezigheid van een samenhangende  en 

krachtige vooruitgang politiek op wereld vlak wordt betaald door een aftakkeling van de ekonomische 

situatie van een steeds groter wordend aantal mensen.  Ze worden steeds talrijker om zelfs niet meer het 

minimum te hebben om decent te leven; en dit op alle continenten. De ekonomische, morele en spirituële 

wanorde erger wordend schijnt de situatie zich onverbiddelijk te verslechteren. 

Bepaalde politieke leiders schijnen nu pas te ontdekken dat het engelachtige van een ongebreidelde 

globalisering  niet door iedereen gedeeld wordt. De media echter geven het goede deel aan de 

vaststellingen, zelfs indien deze gepeperd  zijn met een beetje meningverschil. Ze laten weinig ruimte voor de 

voorstellen. Vooral indien ze als doel hebben op een konkrte manier te handelen op de essentiële tandwielen 

van de maatschappij. Nochtans, zijn enkel diepgaande veranderingen  vatbaar voor  een tijdperk van echte 

vooruitgang voor de mensheid in het algemeen.  

Om deze doelstellingen te bereiken, is het dus  onontbeerlijk een nieuwe samenleving te bouwen; of ten 

minste, deze waarin wij voor het ogenblik leven grondig te regenereren. Voor dit doel maeten wij een 

krachtige beweging laten ontstaan  vatbaar om de meest dynamische krachten van de meest verschillende 

menselijke groepen te inspireren. 

Dit is de doelstelling dat  "Biosfeer voor Morgen" aanhoudt  sinds 1989, door aanhoudende  acties, en dit 

op alle gebieden. 

De analyse van de wereld gebeurtenissen die mekaar opvolgen voor het ogenblik kan slechts deze 

vastberadenheid verstevigen. Wij moeten laten opkijken tegen  steeds grotere plannen van de bevolking, dat 

het niet utopisch is zich in te spannen tot de taak een broederlijke samenleving te bouwen.. Wij zullen dan 

grote stappen zetten naar de verdediging van het algemeen belang en de ontwikkeling van het individu door 

onze oude corporatieve reflexen achter te laten.  

Het Westen beschikt over de media en economische middelen om vlug een krachtig bloei aan een dergelijk 

initiatief te geven. Maar, tot op heden, is de bevinding helemaal niet lovend voor de oudste demokratieën. 

Een krachtig  égoïsme met korte inzicht verlamt de invloedrijke instellingen  van de westerse landen  op hun 

gespannen op hun huidige voordelen. Deze verkalking belet de levendige machten  die de hervormingen van 

de maatschappij willen richten naar een breed gedeelde vooruitgang, zich uit te drukken. 

 

             Indien het Westen weerstaat  aan deze geest toestand, is het goed mogelijk dat een opbouwende 

aktie, afgesproken tussen de media en "verlichte" leiders van de Zuiderse met de meest dynamische 

menselijke westerse groeperingen deze diepe regenererende  beweging zal laten aanvangen.     

De vooestellen van  "Biosfeer voor Morgen" vormen een ernstige basis om dit argumentatie, nu 

onontbeerlijk, aan te vangen. 

Ze beschrijven van denkproces  dat wenselijk zou zijn in voege te stellen voor een westerse Staat als 

Frankrijk. Het zou volstrekt kunnen aangepast worden voor de Zuiderse landen. Dit zou geldig zijn zelfs 

voor deze die functionneren  door middel van een ander systeem, zoals een  koningschap. Door de  synthese 

van de respektievelijke voordelen van de twee systemen op te stellen, zou het resultaat alle demokratische 

modellen die op dit ogenblik bestaan overtreffen. 
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De leidende gedachte is nieuwe procédures te bouwen, vaak in het kader van betere reeds bestaande 

instellingen,zoals de UNO.    

Het "Plan Natie van de Wereld" in détail voorgesteld in het boek « Biosfeer voor Morgen » zou toe laten van  

in een eerste tijd een systeem te genereren van wereld veiligheid, demokratisch en universeel.Het zou 

definitief de veiligheid van de volkeren die er voor zouden hebben gekozen garanderen en, natuurlijk, al de 

ethnische groepen  die ze samenstellen. Het potentieel van de industrie  gericht op de produktie van wapens 

zou geleidelijk aan gericht worden op de produktie van uitrustings goederen om een ieder wereld burger het 

levens minimum te  garanderen. De vrouwen zouden deze opportuniteit moeten gebruiken om de rol over te 

nemen die de hunne moet zijn in het beheer van politieke zaken. De Secretaris Generaal van de Verenigde 

Natieszou een rol van eerste plan bezetten, bij uitstek nuttige. Zonder enige twijfel, zal deze organisatie met 

de tijd vorderen naar een echte wereld regering gericht naar de vooruitgang. Goede rech 

Dit zou toelaten aan de Zuiderse landen de politieke plaats in te nemen dat de hunne is in het concert van 

Volkeren.. 

Eens deze eerste stap gezet, zou de weg open liggen om het huidig economisch systeem grondig te 

wijzigen.Op commercieel gebied zou de  " Compenserende Vooruitgang Taks " toelaten  onpartijdige 

verstandhoudingen te onderhouden  tussen alle ondernemingen en alle landen, door de verhoudingen 

opnieuw in evenwicht te brengen 3 domeinen :  

         - Het gebruik van de  arbeidskrachten.  

         - De sociale bescherming.  

         - de bescherming van het milieu. 

Deze nabeschouwing  zou toegepast worden op de uitgevoerde produkten. Ze zou integraal gebruikt 

worden ten voordele van de bevolking van het betreffende land . Deze taks zou niet het negatief aspekt dat 

de belastingen kunnen hebben daar zij een faktor van ontwikkeling zou zijn .De nabeschouwing zou als 

voordeel hebben het bevorderen van het gebruik van arbeidskrachten eerder dan machienen. 

Deze eerste beslissingen zouden vlug in werking kunnen gesteld worden. Zij zouden de grote lijnen kunnen 

uitstippelen van de toekomst Samenleving die de hoogwaardigheid van het individu in haar organisatie zal 

kunnen verzekeren, door het menselijke wezen in het midden van haar overwegingen te plaatsen.  

De rijke landen zouden daarin ook hun gading vinden want deze positieve evoluties zouden hun toelaten uit 

het instituionnel immobilisme te treden dat  hun eigen lot zo erg bedreigt. De mars van de mensheid richten 

naar een tijdperk van Vrede en Vooruitgang is de uitdaging gericht aan onze generatie.  

 

Wij moeten deze opnemen. 
"Biosfeer voor Morgen" 1989 

Biosfeer voor Morgen is een onderneming voor bouwers UITSLUITEND. 

Indien, soms, er beroep gedaan wordt op de akites van bepaalde organisties of personen, is het om aan de burgers 

toe te laten de uit te voeren taak te meten, en de noodzaak te begrijpen  om zonder uitstel  te investeren.    

Wij hebben noch de middelen noch  de aandrang het minste oordeel te uiten ,of de minste aktie aan te vangen , 

tegen niemand.  

Ons enig doel is al de wilskrachten  te  verenigen , onhafankelijk  van hun persoonlijke geschiedenis of van hun 

oorsprong,die een steen willen bijdragen, hoe  bescheiden hij ook moge zijn,  tot de bouw van het gemeenschappelijk 

huis: « De Gemeenschap  van het Derde Millenium ». 
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