Op zaterdag 20 augustus 2022
Faciliteerde de Template Stichting een meet-up met als thema:

WAAR BEGINT VREDE?
Een verslag

Het Template gebouw
Industrieweg 30
Zoeterwoude-Rijndijk
Het startschot voor de aanloop naar de meetup over vrede was een artikel in The Optimist
over vrede geschreven door Sander Funneman
en Odette de Neeling. In het artikel wordt een
filosofisch onderscheid gemaakt tussen
incidentele vrede en fundamentele vrede. Daar
kwamen de nodige reacties op die aanleiding
gaven om de meet-up te organiseren.
Dit is een klein fragment uit het artikel.

Incidentele vrede en Fundamentele vrede
‘Er woedt een oorlog in het hart van Europa en overal klinkt de roep om vrede. Maar, wat is vrede
eigenlijk? Zodra er een conflict oplaait; een conflict met een ander, een conflict met onszelf, met de buren,
op het werk of met een ander land, wordt voor alle betrokken partijen de vrede plotseling iets van
onschatbare waarde.
Is het onvermijdelijk om steeds weer terecht te komen in een conflict om vervolgens na veel schade
en schande terug te keren tot een vorm van incidentele vrede? Of bestaat er zoiets als een fundamentele
vrede? Is dat een vrede van durven loslaten, een vrede die je toestaat om het even niet te weten en jezelf
te accepteren zoals je bent? Een vrede die zich vormt volgens natuurlijke principes, een vrede die kan
beklijven? Wat zijn die principes?’ Over dat soort vragen ging de meet-up.

Activiteiten gedurende de dag
Naast de filosofische gesprekken die plaats vonden die dag waren er ook andere activiteiten rondom het
thema ‘wat is vrede?’:
Er werd gebruik gemaakt van een experimentele technologie voor het schonen van de rand van de
aura, (komend vanuit de gedachte dat een schonere aura zou kunnen leiden tot meer innerlijke vrede), er
waren een paar mini tentoonstellingen, creatieve ontmoetingen en de gelegenheid om planten en bomen
op een andere manier van hun elektrische kant te leren kennen (de Muziek van planten). We danken al
diegenen die bijgedragen hebben hartelijk!

Muziek van planten
In het artikel dat aanleiding was voor deze dag
wordt de natuur opgevoerd als een spiegel
voor de mens, een spiegel waarin de principes
van fundamentele vrede zichtbaar gemaakt
worden.
Gedurende de dag werd er geëxperimenteerd
met de elektrische signalen die planten en
bomen genereren.

Via een bamboe apparaatje werden de elektrische plantsignalen omgezet in geluiden.
Zo laat elke plant zijn eigen muziek horen.

Het bracht mensen in verwondering bij elkaar om te
luisteren naar deze onbekende melodieuze en vredige taal
om te filosoferen over wat er de betekenis ervan kon zijn..

Het menselijk elektromagnetisch veld
Net zo goed als de aarde als geheel technieken
gebruikt om haar elektromagnetische veld schoon
te houden, zo heeft het elektrisch veld van de mens,
de aura, ook onderhoud nodig.
Het veld van de aarde wordt schoongehouden en
gevitaliseerd door pakweg 2000 bliksemflitsen die
op ieder moment overal op aarde in proces zijn.
Om de menselijke elektromagnetische sfeer schoon
te houden worden er op dit moment experimenten
gedaan, zoals hiernaast afgebeeld.

Door het schoonhouden van het menselijk veld
ervaren we wellicht minder onrust en meer vrede in
onszelf.
Gedurende deze dag was er de gelegenheid om mee
te doen aan het experiment.

En andere activiteiten
Gedurende de dag vonden mensen elkaar nog in
vele andere activiteiten.
Nog een fragment uit het artikel:
‘In een bos en in een rivier verandert alles
voortdurend. Vrede in de natuur vloeit voort uit de
gewilligheid van al het leven in het bos en in de rivier
om alle verkrampingen over die veranderingen los te
laten. Veranderingen vormen de nieuwe taal voor de
toekomst. (…)
Dat is wat mensen kunnen leren van de natuur. Door die aanpassingsgezinde en veranderingsbereidwillige
houding deel uit te laten maken van de nieuwe cultuur, begint die cultuur meer te passen op de natuur. (…)
Vrede is loslaten. Vrede is in bescheidenheid. Vrede is in het even niet weten. Vrede is in het accepteren..,
maar vooral komt vrede bij mensen met het vermogen om het bewustzijn te gebruiken om alles wat er
gebeurt te plaatsen in een grotere context. De participatie van mensen vanuit het bewustzijn over een

grotere context brengt een verbonden vrede, een vrede die beklijft omdat die vrede niet is opgehangen aan
onze verhouding met andere mensen of met de waan van de dag, maar is verstrengeld met een steeds
nieuwe energie die ons verbindt met de toekomst.’

De mens in context
De Template wordt gemotiveerd door
praktische filosofische beginselen die
gebaseerd zijn op de natuurlijke orde,
principes en templates van het leven.
In de kern van de filosofie ligt de
fundamentele zoektocht naar de oorzaak van
dingen. Waarom bijvoorbeeld zijn er
seizoenen en cycli, niet alleen in de
jaargetijden, maar ook in menselijke
processen?
In het vragen naar een oorzaak ligt een begin.
Het gaat er in eerste instantie om de kern of
het wezen van iets te vinden; bijvoorbeeld:
Wat is vrede eigenlijk? Waar komt het
vandaan? Waar leeft het als een natuurlijk
principe in de natuur?
Dan volgt de vraag: Wat betekent dat? Is het
bruikbaar in het dagelijks leven… Het gaat om een praktische filosofie.
De deelnemers aan activiteiten van de Template Stichting willen constructief bijdragen aan de
maatschappij en de planeet waarop we leven. Vandaar het filosofische motto: De mens in context.

