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Nu er steeds meer signalen richting vermenselijking zijn te ontwaren, met een streven naar bewustzijn, beginnen de bouwstenen van de harde
blauwdenkers verzot op winstbejag, langzaam af
te brokkelen. Steeds meer mensen voelen zich
onomkeerbaar aangetrokken tot de wereld van
het volle bewustzijn waarbij een ieder zonder
ook maar enige blokkade tot de maximale geestelijke verrijking kan komen. De verstarrende
schoolse opvoeding, de – zo doen wij dat altijdcultuur, de geldgedreven motivatiekrachten, het
ouderlijke keurslijf dat elke spontane oprisping
benauwt en terugdringt in zijn schulp…alles
staat de welwillende mens in de weg om die verrijkende stap te gewagen. Maar hoe te komen
tot die vermenselijking en dat bewustwordingsproces, is niet eenvoudig. Om deze reden is
door de vermenselijkingsvoorlopers een cursus
ontwikkeld, om mensen een handje te helpen de
overstap naar het mens-zijn en het zelfbewustzijn te kunnen maken, waardoor ook zij in staat
zijn tot optimalisatie van hun talenten te komen.
Henri Visser, zij-instromer, na een doorleefde en zuurstofarme werkperiode, is zojuist binnengestapt om de vermenselijkingscursus te beginnen.
We lopen stiekem met hem mee en doen – ondanks onze
tintelende indrukken - zo objectief mogelijk verslag. Een
welkomstdame komt Henri tegemoet.’Ah, jij moet Henri zijn,
wat fijn dat je er bent. Hoe gaat het met je?’. Haar fluwelen
reeën-ogen kijken hem vriendelijk aan. Henri glimlacht wat
schaapachtig terug: gemeende aandacht maakt hem wat
onzeker. ‘Ik begrijp je wel hoor, glimlacht de reeën-dame,
het is allemaal nieuw hier. Ik schenk een kop koffie voor je
in en dan vertel ik je over de verrassingen van het vermen-
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selijkingsprogramma. De koffiegeur is werkelijk adembenemend. ‘Geen wonder’ vertelt de reeën-dame, ‘Wij schenken
hier alleen maar zuivere koffie’’.
Het eerste deel van het programma blijkt dobberles te zijn.
Om de periode te kunnen herbeleven van de ultiem veilige
omhulling zonder verkillende omgevingsinvloedfactoren, is
een baarmoederachtige cocon gebouwd, met een verfrissende vruchten-gel op kamertemperatuur – enigszins
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gelijkend op vruchtwater -, waarin Henri heerlijk, zo lang als
hij wil, kan ronddobberen. Een belangrijk programmaonderdeel omdat dit in hoge mate bijdraagt aan het terugdringen van de gepercipieerde werkelijkheid. Na deze zalige
ontspanningsoefening, krijgt Henri het even wat zwaarder,

maar de fluwelen reeën-ogen blijven hem liefdevol stimule-

Na dit succes kwam Henri toch in een dipje. Hij kreeg de

ren. Schouderklopjesles staat nu immers op het programma.

opdracht om 2 seconden, u leest het goed, 2 seconden, een
enorme prestatie, níet te mailen, níet de sms-en, níet de

In de blauwe commerciële wereld is het schouderklopje

gsm-en, dus volkomen verstoken te zijn van I-pod, weblog

immers geheel en al uitgestorven en het is eigenlijk alles-

of wat dan ook, een volstrekt onmogelijke klus. Helaas

zins merkwaardig dat dit nog in de Dikke Van Dale staat.

redde Henri de anderhalve seconde, dat wordt dus nog

In een ruimte vol met teddyberen oefent Henri het geven

even oefenen. En na al die zware oefeningen, kwam toen

van schouderklopjes en bovendien het geven van compli-

nog de vertragingsles. Henri moest proberen een vergade-

menten. Een pittige combinatie van verbale en non verbale

ring zo lang mogelijk te laten duren, zonder dat er ook maar

communicatie tijdens de uitspraak ‘Wat heb jij fraaie kraal-

één zinvolle beslissing werd genomen. Opmerkelijk was dat

oogjes’. Een lastige opdracht, temeer je de teddybeer in de

Henri hier werkelijk goed in was. Kennelijk had hij hier veel

ogen moet aankijken, een fenomeen dat vrijwel compleet

ervaring mee opgedaan in de wereld der harde blauwden-

is weggeëvolueerd. Wat echter nog veel moeilijker is, blijkt

kers.

het ontvangen van schouderklopjes en complimenten te
zijn. Ondanks de warme fluwelen ogen, is dit nog wat teveel

En toen kwam de slotopdracht. Gelukkig waren de fluwelen

gevraagd van Henri en de dame met de reeën-ogen geleidt

ogen aan zijn zijde. Want arme Henri moest zijn bewust-

hem wat versneld naar het nieuwe programma onderdeel

zijn gaan zoeken. Helaas, helaas….Toch deed Henri echt

‘Navelstaren’.

zijn best. Gelukkig zijn er heel veel herhalingscursussen.
De vermenselijkingsvoorlopers kunnen wel wat tegen een

‘In de huidige wereld van harde blauwdenkers zijn we alleen

gereduceerd tariefje regelen. De fluwelen ogen die eerst zo

maar aan het doen; als je doet is het goed, zonder eens

transparant sprankelend reebruin oogden, kregen opeens

goed en langzaam na te kunnen denken, wat goed is om te

een blauwe glans.

doen’, zeggen de reeen-ogen. We moeten dus weer leren
concentreren en ons denkniveau gaan verdiepen. Om deze
reden oefenen wij het navelstaren, volgens de Hesychas-
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tische principes. Het is voor jou, Henri, al een kunst om dit
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een minuut vol te houden. Waarschijnlijk weet je nu geeneens – wegens gebrek aan ervaring- waar jouw navel zit.
De werkelijk versmeltende reeën-ogen hielpen Henri echter
met gemeende toewijding zijn navel te vinden en Henri hield
het zowaar een halve minuut uit.
Toch sprak dat navelstaren Henri niet zo sterk aan en hij
was dan ook verheugd met het volgende programmaonderdeel, namelijk lachles. De fluwelen ogen vertelden dat er in
de harde commerciële wereld alleen nog maar werd gelachen met het formele beleefdheidslachje dat aangestuurd
werd vanuit de hersenschors. Juist in het vermenselijkingsproces moest er weer geleerd worden met de oorspronkelijke gemeende lach te lachen die al sinds 2 miljoen jaar
wordt aangestuurd vanuit de emotionele hersenen. Toen
Henri inderdaad na ging denken over de schijnvertoningen
binnen de commerciële processen, schoot hij spontaan in
de lach, die gecombineerd met de effecten van het vruchtwater, overgingen in een gemeende schaterlach. Gelukkig
voor Henri bleek hij dus nog een flink residu van de zuivere
gemeende lach te bezitten. De toekomst
van Henri was dus kansrijk.

