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Deze nieuwe uitgangspunten heb ik 
gevonden in de vorm van de univer-
sele wetten. Op basis daarvan wordt 

een geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar. En 
omdat deze wetmatigheden een univer-

seel karakter hebben, zijn ze niet al-
leen bruikbaar als nieuwe uitgangs-

punten voor leren en onderwijs, 
maar zijn ze van toepassing op 

alle aspecten van ons indivi-
duele en maatschappelijke 

leven. Sterker, we kunnen 
deze in ons voordeel 

gebruiken bij de fun-
damentele ‘verande-
ring-van-het-hele-
systeem’ dat zich 
op dit moment we-
reldwijd voltrekt. 

Een verandering 
van het hele sy-
steem
Allereerst maakt 
de huidige situ-
atie in de wereld 
– sociaal, ecolo-
gisch en econo-
misch – steeds 
duidelijker, dat we 
niet door kunnen 
gaan op de manier 

die we gewend zijn. 
Tegelijkertijd ont-

dekken steeds meer 
mensen, dat de wereld 

anders in elkaar zit dan 
ons in de westerse cultuur 

aanvankelijk geleerd werd. 
We leven met ons allen op één 

planeet en alles blijkt met alles 
samen te hangen en daarom wordt 

het steeds duidelijker, dat het niet echt 
werkt om alles los en geïsoleerd van el-

kaar te zien. Ook onze individuele verande-
ring en de wereldwijde veranderingen kunnen 

niet los van elkaar gezien worden. Recente inzich-
ten op basis van de chaos-theorie / quantumfysica en 

de werking van complexe dynamische systemen helpen ons 
te begrijpen, dat alle veranderingen die we om ons heen zien niet 

op zich zelf staan, maar dat we te maken hebben met een funda-
mentele ‘verandering-van-het-hele-systeem’.
Dat betekent dat we niet één aspect van de maatschappij – zoals 
bijv. het onderwijs – werkelijk kunnen veranderen door ons al-

leen te richten op het onderwijssysteem zelf, 
omdat het onderwijssysteem ingebed is in 
het grotere maatschappelijke systeem. Om 
dat effectief te kunnen veranderen, is het no-
dig om naar de grotere context en dus naar 
achterliggende uitgangspunten van het so-
ciale en maatschappelijke systeem te kijken, 
die daaraan ten grondslag liggen. De chaos-
theorie leert ons bovendien, dat complexe 
dynamische systemen – zoals ook ons maat-
schappelijke – niet geleidelijk veranderen. In 
plaats daarvan kennen ze verschillende sta-
dia van stabiliteit en instabiliteit. Afhankelijk 
van die verschillende stadia kunnen we in 
grote lijnen op twee verschillende manieren 
inspelen op veranderingen.

Stabiele periodes
Bij een relatief stabiele situatie – dus zolang 
de veranderingen in de maatschappij re-
latief klein of tijdelijk zijn – is het in stand 
houden van de bestaande situatie, mogelijk 
met kleine aanpassingen hier en daar, het 
meest effectief. Dus gedurende deze perio-
des van sociale stabiliteit is het handig om 
ons te richten op vernieuwingen binnen het 
bestaande systeem. De achterliggende struc-
turen, regels en waarden, op basis waarvan 
we deze bestaande structuur en dus ook ons 
leven en onze maatschappij hebben vorm-
gegeven blijven hierbij buiten beschou-
wing. In feite worden deze uitgangspunten, 
waar we ons wereldbeeld op baseren, zelfs 
als vaststaande gegevens beschouwd. In de 
praktijk betekent dit, dat we ons vaak niet 
eens bewust zijn van deze achterliggende 
uitgangspunten, met het gevolg dat ook ons 
wereldbeeld in hoge mate onzichtbaar is. We 
kunnen ons namelijk pas bewust worden 
van ons eigen wereldbeeld, als we er enige 
afstand van kunnen nemen. Pas dan ont-
staat er ruimte om te zien, dat er ook andere 
perspectieven en zelfs geheel andere wereld-
beelden bestaan. Kortom, alleen vanuit een 
breder perspectief kunnen we zien, wat we al 
die tijd als gewoon en vanzelfsprekend heb-
ben beschouwd.

Instabiele periodes
Tijdens een instabiele periode – wanneer de 
veranderingen in de maatschappij veel in-
grijpender zijn – hebben we te maken met 
een geheel andere situatie. In dit geval blijkt 
het in stand houden van de bestaande situ-
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atie steeds meer energie te kosten. Dat is dus 
uiteindelijk niet effectief. In plaats daarvan 
kan onder invloed van grote veranderingen 
in de omgeving in zo’n onstabiele situatie 
van het systeem opeens een geheel nieuwe, 
relatief stabiele organisatie of structuur ont-
staan. Kenmerkend voor zo’n nieuwe orga-
nisatie is bijvoorbeeld, dat energie sneller en 
efficiënter door het systeem kan stromen. 
Zo’n verandering voltrekt zich echter niet 
geleidelijk, maar vrij plotseling, wanneer 
tijdens schijnbaar chaotische periodes oude, 
niet langer werkzame structuren ineenstor-
ten. Dit uit elkaar vallen van alles, wat niet 
langer werkt, heeft de functie om ruimte te 
maken voor het ontstaan van een nieuwe, 
relatief stabiele organisatie, die effectiever 
werkt in de nieuwe omstandigheden. Hier-
door is het tijdens zo’n periode van instabi-
liteit makkelijker om zicht te krijgen op de 
achterliggende structuren, regels en waar-
den van de maatschappij, op basis waarvan 
we alles hebben vormgegeven. Met andere 
woorden, in deze periode begint het oude 
wereldbeeld zichtbaar te worden en begin-
nen de sociale en maatschappelijke factoren, 
die ten grondslag liggen aan hoe we onze 
wereld lange tijd hebben vormgegeven, zich 
af te tekenen. Bovendien blijkt, dat precies 
in deze kritieke fase kleine factoren grote 
invloed kunnen hebben op de richting en 
de eigenschappen van de nieuw ontstaande 
stabiele organisatie. 

De behoefte, nieuwe uitgangspunten en 
een nieuw wereldbeeld
Het is niet moeilijk om vast te stellen, dat we 
op dit moment niet te maken hebben met 
een relatief stabiele maatschappelijke situ-
atie, maar – wereldwijd – met een stadium 
van instabiliteit. Met andere woorden, we 
kunnen de huidige situatie herkennen als 
een moment, waarop een fundamentele 
verandering van het hele systeem niet al-
leen mogelijk is, maar ook bewust door ons 
beïnvloed kan worden. Maar het betekent 
ook, dat we behoefte hebben aan een nieuw, 
meer bevredigend wereldbeeld en nieuwe 
uitgangspunten op basis waarvan we op dit 
kritieke moment bewust de wereld opnieuw 
vorm kunnen geven. Want hoe meer we 
ons bewust zijn van de richting waarin we 
willen, dat het veranderingsproces zich vol-
trekt en van wat we ons wensen als de ideale 

eigenschappen van de nieuwe stabiele situ-
atie, des te meer zullen we bewust onderdeel 
kunnen zijn van die relatief kleine invloed 
met relatief grote gevolgen tijdens deze 
transformatie-van-het-hele-systeem. 
Maar op basis waarvan vormen we dit nieu-
we wereldbeeld? Hoe kunnen we eigenlijk 
weten of iets nieuws en anders ook beter is? 
Wat bedoelen we met beter? En hoe kunnen 
we weten wat werkelijk werkt en wat niet 
werkt? Om deze vragen te beantwoorden 
hebben we een geheel nieuw inzicht nodig 
in hoe de wereld in elkaar zit. Dit alles rea-
liseerde ik me, toen ik een paar jaar geleden 
op zoek ging naar nieuwe uitgangspunten 
voor leren en onderwijs. Wat ik zocht waren 
nieuwe uitgangspunten op basis waarvan we 
zo’n transformatie van het hele systeem op-
nieuw vorm kunnen geven, zodat de wereld 
op vele verschillende niveaus tegelijkertijd 
kan veranderen: individueel, collectief, cul-
tureel en structureel. Op basis waarvan we 
de verandering zodanig vorm kunnen ge-
ven, dat het een verandering is die alles en 
iedereen - en dus ook al onze aspecten van 
wie we zijn als mens - ten goede komt. 

De blinden en de olifant
In feite betekende dit, dat ik iets zocht dat 
inzicht geeft in het geheel, zodat er geen 
cruciale aspecten buiten beschouwing blij-
ven. Tijdens die zoektocht ontdekte ik, dat 
we op twee manieren inzicht kunnen krij-

gen in het geheel, dat wil zeggen in de wer-
king van het universum en dus in de wereld. 
De meest gangbare manier in onze westerse 
cultuur is het vergaren van analytische ken-
nis over de delen. Deze kennis van details 
gebruiken we dan vervolgens om met be-
hulp van modellen en theorieën een beeld 
van het geheel te vormen. 
Het Soefi-verhaal van de blinden en de oli-
fant illustreert deze benadering. Dit verhaal 
vertelt, hoe op een dag een koning met zijn 
hofhouding bij een stad kwam, waar alleen 
maar blinde mensen wonen. Deze koning 
nu bezat een olifant en de blinde mensen 
waren reuzenbenieuwd om te ontdekken, 
wat een olifant was. Een paar blinden ren-
den daarom alvast vooruit en ieder van hen 
betastte een deel van het dier en vormde 
zich op grond daarvan een idee van de gehe-
le olifant. De man, die het oor had gevoeld, 
zei tegen zijn stadsgenoten: “Een olifant is 
een groot, ruw ding, zo iets als een tapijt.”... 
Degene, die de slurf had aangeraakt, zei: “Ik 
weet wat een olifant is. Het is een rechte, 
holle pijp.”... En degene, die een poot had on-
derzocht, zei: “Een olifant is erg stevig, zoiets 
als een pilaar.”... Omdat ieder van hen slechts 
een gedeelte van de olifant had onderzocht, 
had geen van hen een juist beeld gekregen 
van de hele olifant. In plaats daarvan gaven 
ze allemaal hun eigen interpretatie van het 
geheel. Dit verhaal illustreert het obstakel 
dat we tegenkomen, wanneer we ons een 
beeld van het geheel proberen te vormen op 
basis van kennis van (een deel van) de de-
tails. Omdat bovendien het geheel meer is 
dan de som van de gefragmenteerde delen is 
dit een vrijwel onmogelijke opgave. 

De wereld en alles daarbinnen als één 
geheel
Daarom ben ik op zoek gegaan naar een an-
dere manier. Ik zocht ook iets waar iedereen, 
ongeacht culturele achtergrond of geloofs-
overtuiging, zich in zou kunnen vinden. 
Daarom ben ik op zoek gegaan naar de ge-
meenschappelijke achterliggende inzichten 
van alle verschillende wijsheidstradities. En 
daar vond ik een andere manier om inzicht 
te krijgen in het geheel, een manier die bin-
nen de westerse cultuur minder bekend is. 
Dit is de zienswijze, waarbij de wereld en 
alles daarbinnen als een geheel wordt be-
schouwd. Wanneer we zo eenmaal in staat 

zijn om het grote plaatje te zien, wordt het 
mogelijk om de achterliggende patronen te 
herkennen. En daar lijkt de sleutel te liggen. 
In dit geval kijken we naar de werking van 
de dynamische wetmatigheden en de on-
derlinge relaties tussen alle delen die samen 
het geheel vormen. Dit perspectief levert een 
fundamenteel inzicht op in de dynamische 
werking van het universum. Zo wordt zicht-
baar, dat alles één groot samenhangend en 
geordend geheel is. Vanuit dit perspectief 
bezien begint in feite alles op zijn of haar 
plaats te vallen en gaat het geheel er veel een-
voudiger uitzien. Het verrassende is name-
lijk, dat dit totaalbeeld van de dynamiek van 
het universum weliswaar op vele verschil-
lende manieren beschreven wordt, maar in 
feite terug te voeren is op slechts een beperkt 
aantal relatief eenvoudige principes, die aan 
alles ten grondslag liggen. Ik ontdekte, dat in 
feite alle beweging en dynamiek in het uni-
versum beschreven kan worden als zeven 
universele wetmatigheden. Dat betekent 
dat alles werkt overeenkomstig deze zeven 
principes. De universele principes vormen 
een dynamisch geheel met een eindeloze 
hoeveelheid onderlinge verbindingen. Als 
gevolg hiervan worden er ook veel afgeleide 
wetmatigheden onderscheiden, die voort-

vloeien uit de werking van deze zeven uni-
versele wetten. Daarnaast ontdekte ik, dat 
de Gulden Snede ten grondslag ligt aan de 
universele wetmatigheden van ‘vorm’. Kort-
om, deze universele wetmatigheden om-
schrijven de achterliggende dynamiek, die 
ten grondslag ligt aan de orde en harmonie 
in het universum. Inzicht in deze wetma-
tigheden biedt een kader, waarbinnen de 
verschillende aspecten van onszelf en van 
de wereld om ons heen als puzzelstukjes op 
hun plaats vallen.

De Hele Olifant in Beeld 
In mijn boek De Hele Olifant in Beeld 
schets ik dit inzicht in het geheel. Door zo 
helder mogelijk de werking van de univer-
sele wetmatigheden uit te leggen, probeer 

ik deze ordenende principes bovendien 
uit de sfeer van ‘mystificatie, geloof of 
voorschriften’ te halen, zodat een zo breed 
mogelijk publiek zich uitgenodigd kan 
voelen om deze praktisch toe te gaan pas-
sen. Allereerst beschrijf ik deze universele 
principes op basis van de gemeenschap-
pelijke inzichten van de vele verschillende 
wijsheidstradities. Daarnaast beschrijf 
ik dezelfde wetmatigheden ook op basis 
van recente wetenschappelijke inzichten. 
Want op dit moment worden deze achter-
liggende principes voor een steeds groter 
deel inderdaad bevestigd door recent, 
baanbrekend wetenschappelijk onder-
zoek. Zo blijkt, dat inzicht op basis van de 
werking van het geheel, zoals we dat in de 
wijsheidstradities vinden, en inzicht op 

We leven met ons 
allen op één planeet 
en alles blijkt met 
alles samen te hangen 
en daarom wordt het 
steeds duidelijker, 
dat het niet echt 
werkt om alles los en 
geïsoleerd van elkaar 
te zien.

We kunnen de huidige situatie herkennen 
als een moment, waarop een fundamentele 
verandering van het hele systeem niet alleen 
mogelijk is, maar ook bewust door ons 
beïnvloed kan worden.
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zonde natuurlijke omgeving en het welzijn 
van de toekomstige generaties. Met behulp 
van inzicht in de werking van de universele 
principes, kunnen we op vele manieren deze 
principes in ons voordeel laten werken. Het 
begrijpen van deze wetmatigheden geeft ons 
de mogelijkheid om ons leven in eigen hand 
te nemen. Wanneer we bewust ons leven in 
lijn brengen met deze wetten, zullen we ons 
op vele verrassende manieren ondersteund 
voelen door het universum.

Samenvattend: als we nieuwe uitgangspun-
ten zoeken op basis waarvan iets echt werkt, 
kunnen we hier de universele wetmatighe-
den voor gebruiken. Want als we er voor 
kiezen om te handelen in overeenstemming 
met de werking van de universele wetma-
tigheden, dan gaat het makkelijker, komt 
ons handelen meer overeen met wie we in 
essentie zijn en is het meer in harmonie met 
het grotere geheel waar we een onderdeel 
van zijn.  �

Marja de Vries is auteur van: De Hele Olifant in Beeld, in-
zicht in het bestaan en de werking van Universele Wetten 
en de Gulden Snede, 2007, Ankh-Hermes. 
Meer informatie op: www.marjadevries.nl 

basis van details, zoals we dat binnen de 
westerse wetenschap vinden, in feite com-
plementair zijn. De synthese van beide 
perspectieven geeft een helder inzicht in 
het bestaan en de werking van deze ach-
terliggende principes, die van onschatbare 
waarde zijn in deze tijd van grote disba-
lans en wereldwijde veranderingen.

Nieuwe uitgangspunten op basis waar-
van iets echt werkt
Inzicht in de werking van de universele 
wetmatigheden onthult bovendien inder-
daad ook een geheel nieuw wereldbeeld. 
Het nieuwe wereldbeeld, op basis van ‘wat 
werkt’ en dus op basis van de universele 
wetmatigheden, laat een prachtige orde-
ning in het universum zien. Alles blijkt één 
groot samenhangend en dynamisch geheel 
te zijn. De universele principes beschrijven 
dit complexe dynamische systeem van de 
natuurlijke ordening in het universum als 
een geheel, waarin alles met alles verbon-
den is in vele in elkaar overlopende niveaus 
van werkelijkheid, waarin alles permanent 
vibreert, beweegt en elkaar beïnvloedt. Het 
is een universum waarin een continue dy-
namiek alsmaar weer uit chaos een prach-
tige ordening doet ontstaan. Wanneer dit 

systeem niet verstoord wordt, werkt alles 
steeds opnieuw in de richting van evenwicht 
en harmonie, hetgeen de ware essentie van 
het universum blijkt te zijn.

We kunnen kiezen
Alles in het universum werkt in overeen-
stemming met deze universele principes. 
Wij mensen hebben de mogelijkheid om 
onze vrije wil te gebruiken en zijn daarom 
vrij om te kiezen of we deze universele wet-
ten willen leren kennen, in lijn ermee han-
delen en erdoor gesteund worden, of dat we 
er – bewust of onbewust – tegenin willen 
gaan. Zo kunnen we op basis van onze er-
varingen leren wat werkt en wat niet werkt. 
Mochten we er voor kiezen om in harmo-
nie met deze principes te handelen, dan zijn 
we op het pad om in harmonie te leven met 
onszelf en ook met de natuur en de wereld 
om ons heen. 

Omdat de universele wetten ons vertellen 
hoe het een en ander werkt in het univer-
sum, kunnen we dit inzicht gebruiken om 
te begrijpen, waarom dingen gaan zoals 
ze gaan. Daarom kunnen we inzicht in de 
werking van deze principes ook gebruiken 
om te weten, of iets bijdraagt aan een ge-

Van het oude naar het nieuwe wereldbeeld in een notedop:

van oud naar nieuw

van fragmentatie naar heelheid

van vervreemding naar relatie

van conformisme naar authenticiteit

van moeite naar plezier

van discussienaar dialoog

van dingen naar processen

van toeval naar keuzes  

van chaos naar harmonie  

van hoofd naar hart

van angst  naar liefde

van we zijn slachtoffers van gebeurtenissen 
en beperkt in wat we kunnen                 

naar we co-creëren onze eigen 
werkelijkheid en kunnen in beginsel alles

Als we er voor kie-
zen om te handelen in 
overeenstemming met 
de werking van de 
universele wetmatig-
heden, dan gaat het 
makkelijker, komt 
ons handelen meer 
overeen met wie we 
in essentie zijn en is 
het meer in harmonie 
met het grotere geheel 
waar we een onder-
deel van zijn.


