20210519 - De Wereld van B
'De Wereld van B' is het traject waarin we de toekomst van
onze energievoorziening verkennen. Doel is om de
principes van morgen te ontdekken en te leren toepassen
bij de beslissingen die we vandaag nemen. Beslissingen
die invloed hebben op onze kinderen en kleinkinderen en
die we nu vaak nog nemen op basis van de principes van
onze voorouders.
De 'Wereld van B' is geïnitieerd door het Nationaal
Programma Regionale Energie Strategieen, en legt de
basis voor besluitvorming volgens de principes van B in de
regio's.
Open link

Introductie
Geen visitekaartjes en Chatham House Rule
Wij zijn hier vandaag op persoonlijke titel en praten dus voor onszelf, vanuit
ons hart en hoofd. De Chatham House rule is van toepassing en op deze
Mural zijn dus geen namen terug te vinden.

Chatham House Rule Deelnemers zijn vrij om de ontvangen informatie te
gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch
die van een andere deelnemer, mag worden onthuld.

Kennismaking
Hieronder zie je hoe iedereen zich heeft voorgesteld.
“Ik wil graag een verhaal over bouwen over toekomst. Dan kan dat in de huidige tijd dienen als
basis van onze communicatie”.
“Momenteel worden keuzes gemaakt uit angst en niet vanuit een toekomstperspectief. Jongeren
doen dat laatste meer, dus het belang om naar hen te luisteren is groot”.

De principes van de Wereld van B

Principe 1

In de wereld van B is het nastreven van balans de hoogste waarde
Positief over het principe

Ongemak bij het principe
• Pas wanner iedereen zich in dit principe kan vinden, sluit ik me daar ook bij aan.

• Sterven naar balans is een natuurlijk proces, ook in natuur zien we dit voortdurend terug. Als je vooruit wil gaan, is er
balans nodig, denk maar aan fietsen. Het is dus een logisch principe om na te streven.
• Balans geeft een gevoel van rust en van overvloed. Er is dan geen angst.
• Andere volkeren leven al jaren in balans met hun omgeving en de natuur, waarbij de aarde centraal staat. Dat zouden wij
ook weer moeten kunnen: leren handelen naar een gevoel dat in ons systeem nog zit. Realisatie wordt dan realiteit. We
moeten weer leren vertrouwen op vastheden zoals de windrichtingen en de kosmos.
De ceremonie zou een functie kunnen vervullen om mensen in de beweging te krijgen. Het zit in ons allemaal om
weer te voelen en balans te vinden.
• Het leven richt zich op steeds complexer wordende systemen, tot een maximum is bereikt: entropie. Deze entropische
systemen heffen zichzelf op. Deze toenemende onbalans, chaos zien we in de wereld van A. We hebben de realisatie
nodig dat alleen in verbinding de toekomst zit.
We moeten de technologie weer binnen de tropie brengen. Terug naar natuurlijke grondstoffen, zodat je uit die
chaos stapt. We moeten weer terug in een natuurlijke cyclus komen. Veranderen is moeilijk, maar het zal moeten.
•Uiteindelijk wil ieder mens naar rust toe. We moeten mensen inspireren om naar dit licht te gaan; waarbij we ons moeten
realiseren dat het donker er altijd bij zal horen.

• De weg is nog lang. En het huidige systeem bestaat al lang, dus wat zou dan maken dat de verandering naar balans nu wel in gang kunnen zetten?
• We geven mensen te weinig ruimte. In het principe ontbreekt het perspectief van de mens, want ook zij hebben de ruimte nodig om te zoeken naar
eigen balans. En het is belangrijk de mens vertrouwen te geven en de ruimte om in beweging te komen. Pas dan gaat de transitie rondkomen.
• Verstoring zal er altijd zijn; dat hoort bij het systeem. We moeten onze ogen niet sluiten voor de donkere kant naast al het goeds. Pas als we de
verstoringen (die soms pijn doen) accepteren kunnen we tot balans komen. En pas dan kunnen we in beweging komen.
• Er zijn nog grote barrières voordat we in balans zijn. Wij zijn momenteel als pubers, maar worden behandeld als kinderen, dat belet ons volwassen te
worden. Als we wel volwassen willen worden, dan moeten we eerst puber mogen zijn. Daarbij is het geen oplossing om het huidige systemen af te
breken. We moeten ontwikkelen, veranderen en verschillende fases door.
Puber zijn is spanend. Wellicht moet eerst de pleuris uitbreken voordat balans kan worden gecreëerd.
Wellicht moeten we actief ruimte creëren zodat die pleuris een beetje kan uitbreken.
• Mensen willen wel verandering, maar veranderen niet. Dat doorbreken is heel lastig. Om dat wel te doorbreken is een financiële prikkel nodig. Een
businesscase is nodig, pas dan worden de veranderaars serieus genomen.
• Als de stappen te groot zijn, durven mensen ze niet te nemen.
• Chaos kan alleen bestaan doordat wij patronen zien. We maken keuzes die voor hoge attitudes zorgen, dus die verlengen het proces van chaos.
Zolang dit in stand blijft (en er alleen over ‘het klimaat’ wordt gesproken) dan gaat er niks veranderen.

“Ik ben geen ondernemer, maar wel een stimulator. In mijn werk heeft duurzaamheid altijd
centraal gestaan”.
“Ik ben altijd bezig met verandering en beweging. Circulair denken is daarbij essentieel”.
“Ik draag graag een steentje bij aan een toekomst die draait om integraliteit en circulariteit. Er is
nog veel te leren”.

Unify.energy ondersteunt het NP RES bij de verkenning
van de wereld van B. Onze missie is dat iedereen
onbeperkte toegang tot overvloedige schone energie
heeft. Wij helpen dit doel te realiseren door lokaal
verbonden peer-to-peer energienetwerken mogelijk te
maken.

“We weten niet wat de toekomst ons brengt, maar de beelden over de toekomst moeten we
samen maken. De kracht van het creëren van gezamenlijke beelden is heel groot. De huidige
afspraken uitvoeren is in het werk stap één; maar samen verder (durven) kijken is stap twee”.

Open link

“Ik zie een grote uitdaging in hoe je deze transitie democratisch en eerlijk laat verlopen. Daar
denk ik graag over mee”.
“Ik vind het fascinerend dat de natuur en mensen zo ver van elkaar zijn komen te staan; de
connectie mist tegenwoordig. Juist vanuit de energiewereld wil ik die verbinding weer zoeken,
want voor een goede toekomst is dat heel belangrijk”.

Voorstel bij principe
In de wereld van B is het energiesysteem
weer onderdeel van een natuurlijke cyclus. In
wereld van A was dat niet zo. We moeten
accepteren dat in de wereld van A chaos
gaande is. In de wereld van B wordt het
evenwicht met de natuur opnieuw gevonden.
Mensen moeten daarbij zeggenschap krijgen
om hun eigen omgeving vorm te geven. We
wordt de toekomst van iedereen en wordt
verantwoordelijk samen gedragen.
Balans vervangen voor harmonie. In de wereld
van B wordt gezocht naar systemen in
harmonie met de natuurlijk cyclus

Landgoed Welna
Frank is samen met zijn zussen en nichten de eigenaar van het prachtige landgoed Welna. Het
landgoed is met een visie aangelegd. Het landschap toont momenteel vele gezichten, maar heeft
ook veel geschiedenis in zich. Frank heeft altijd gezocht naar de verhalen uit het verleden die
gekoppeld zijn aan de plek. Door verhalen te kennen, snap je beter waar we nu staan en dat biedt
een goede basis om ook vooruit te kijken: bezig te zijn met de toekomst. En verhalen zijn
belangrijk voor de toekomst; het is nodig dat wij die verhalen nu gezamenlijk maken.

Materialen

Aldus Frank is innoveren het krachtigst wanneer dit van binnenuit een systeem gebeurt.
“Veranderen is energie; pas door te veranderen kan je zijn wie je bent”. De verbinding van de mens
met de natuur is momenteel heel dun. We zouden een sterkere verbinding met de aarde moeten
terugvinden. Dan stellen we niet onszelf centraal, maar de aarde. Daarvoor moeten we onszelf
veranderen. “De wereld van B zijn ook andere mensen”.

Principe 2

In de wereld van B zijn alle eigenschappen van het system vertegenwoordigd in alle cellen van het systeem.

Opbrengt bij dit principe

• In de natuur zie je heel veel droste plaatje. Er zitten verschillende principes onder: 1. Individu is altijd in verbinding met het grotere én het kleinere geheel. 2. Je vormt samen een groter geheel 3. Er is steeds een herhaling van patronen;
structuren herhalen zich steeds. De basis is eigenlijk heel simpel, en het geheel is pas heel complex.
Dit principe is rechtvaardig doordat de energievoorziening dan onderdeel is van een cyclus, een stabiel systeem. De kracht ligt dan decentraal. Het principe zorgt ook voor meer verbinding.
• Het is geen vraag of dit principe juist is of niet: natuurlijk moet het daarheen. Maar het ongemak zit in het bereiken van dat stadium. Momenteel is het andersom: alles is gericht op één element en het grotere geheel wordt niet gezien.
Dat is funest, want oplossingen zie je pas als je naar het geheel kijkt; ook al is de situatie heel complex.
We wetens steeds meer over steeds minder. Niet meer compleet en verbonden zijn doet pijn.
Techniek wordt als oplossing gezien om het geheel te overzien, maar dat is ontoereikend. Ratio en gevoel moeten samenkomen, pas dan kunnen we het geheel overzien.

De wereld van B door Arash Aazami

Vanuit zijn multiculturele achtergrond heeft Arash geleerd te
spelen met taal. De verschillende culturen brachten
verschillende inzichten: bijvoorbeeld het belang van verhalen
vertellen. Ook als we naar de toekomst kijken, moeten we
met elkaar een verhaal over de toekomst vertellen. Dit
verhaal moeten we echter wel eerst met elkaar ontwikkelen.
Daar is deze bijeenkomst een onderdeel van. Gezamenlijk
verplaatsen we ons de toekomst in en kijken naar de tijd, de
veranderingen, de taal, de begrippen: het verhaal. De
toekomst zal nieuwe verbindingen, nieuwe instituten, andere
regels en wetten brengen.
De transitie gaat veel dieper dan het plaatsen van
windmolens en zonnepanelen. De relaties die we aangaan
zijn in de toekomst ook fundamenteel anders; tussen mensen
en tussen mensen en de omgeving. In de wereld van A is het
normaal om op afstand te staan van zaken die ons leven
draaiende houden. In de wereld van B leren we weer
verbinding maken met wat wij nodig hebben om te leven; we
leren ons weer te verbinden met onze omgeving.

Tijdens de debrief, terug in 2021, kwam onderstaande naar voren.
“De onderliggende wetmatigheden neem ik mee, want dat hebben we nodig. Dat zijn de
contouren van wat het moet zijn”
“Dit gesprek was in het klein wat er in het groot gaat gebeuren”
“Blijven uitzoomen om naar het geheel te kijken”
“Individueel én verbonden zijn met grotere systeem”
“Uitzoomen verbindt ons”
“Dit bevestigt mij dat het de goede kant op gaat. Het is een motivatie om in te blijven zetten”
“Ik ben niet alleen. Het vertellen van verhalen, zoals we nu hebben besproken, neem ik mee en
ga ik doen”
“Dit gaat indalen en legt een bodem om op verder te werken”
“Ik ga balans zoeken en kijken wat dat is”
“Het geeft mij vertrouwen dat denken over de toekomst zin heeft”

• Uitzoomen
• Geheel zien

• Heel veel systemen functioneren als ‘zelf-organiserend systeem’; niets of niemand is bewust bezig met vertrouwen of verbinding. Als mensen moeten we dat wel bewust doen. Momenteel is de input (invloed op aarde) en output (huidig
gedrag continueren) niet op elkaar afgestemd.
We moeten het zelf-organiserend vermogen weer scherpstellen. Wat we binnenkrijgen moeten we analyseren door een nieuwe bril. Die bril moet visie brengen op de toekomst, met een nieuw perspectief.
We zijn momenteel bang, daarom hebben we nog niet dat zelf-organiserend systeem gevonden
We moeten angst serieus nemen, anders komen we niet tot verandering.

• Angst omarmen

• Het geheel leren zien doen we door te kijken naar wat we als individu wel kunnen: positieve benadering.
Plezier, avontuur en vrijheid zoeken: zo vertrouwen creëren.
Wellicht moeten we ook niet meer spreken over ‘angst’ dan blijft het bestaan.

Debrief

• Bril opzetten voor
nieuw perspectief

• Alles is er al, maar hoe krijgen we het voor elkaar dat het geheel beter wordt? Pattern seeking obsession. We moeten een huis bouwen dat de fik aankan.

• De mens lijdt het meest onder het lijden dat hij vreest. Dat zou niet zo hoeven zijn, want waar vrezen we eigenlijk voor?! We moeten leren uitzoomen; want juist inzoomen brengt die vrees. Dan zien we ook weer het geheel, snappen we
de verbanden en zien we wat belangrijk is. Dan leren we de machteloosheid kennen; dat brengt realiteit.

Afsluiting

Kernwoorden bij dit principe

