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Geachte heer Timmermans,
In uw Mission Letter lees ik het volgende: Leading the dialogue between the European Commission and churches
and religious associations or communities, as well as with philosophical and non-confessional organisations, in a
transparent and regular manner.
Dit zegt mij dat u geïnteresseerd zal zijn in mijn essay ‘Het nieuwe GROTE VERHAAL voor de westerse
beschaving’ dat ik als bijlage bijvoeg.
.

Dit verhaal is geïnspireerd door het feit dat tegelijk met de teloorgang van het maakbaarheididee als zijnde de tot op
heden gebruikte grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing de grote verhalen van de op dit idee gebaseerde
instituties kerk (religie), staat (ideologie) en wetenschap (kennis) in wezen niet langer gewenst zijn en derhalve de
samenleving naarstig op zoek is naar een nieuw GROOT VERHAAL. Een verhaal dat de mens vanzelfsprekend niet
maakt maar laat Zijn.
Het mooie hiervan is dat het Zijn de staat van innerlijke en uiterlijke harmonie en daarmee het diepste ideaal van de
mens is waar hij al sinds het begin van zijn bestaan naar streeft.
Het probleem hierbij is dat het Zijn en de ontwikkeling ervan het grootste taboe van de mens is en de reden is
waarom het tot op heden niet gerealiseerd is. Dit taboe is nu echter niet langer houdbaar, omdat het niet-Zijn, beter
bekend als het ego, de climax bereikt van de intrinsieke zelfdestructie ervan in de vorm van vele (mega)crises en
zelfs een existentiële crisis bestaande uit de opwarming van de aarde. En omdat de mens nu drastisch op zichzelf
wordt teruggeworpen en daardoor zichzelf moet en wil zijn en op zoek is naar zijn Zijn (wie hij echt is). Een
zoektocht die de huidige identiteitscrisis en de schijnoplossingen daarvan, zoals door het populisme, verklaart.
Ik hoop dat u bereid zal zijn de ontwikkeling van het Zijn te promoten en ik verneem graag uw beslissing
hieromtrent.
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