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Soeverein 

 
Wat is dat? 

• Soevereine Mens 

• Soevereine Nobele Mens 

• Soevereine Staat 

• Soevereine Samenleving 

 

Zie de volgende pagina’s voor uitleg. 
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Soevereine Mens 

 
Declaratie der Soevereine Mens: 
 

“Reeds sinds het begin der tijden, vanaf het moment dat de mens kon 

denken, keek hij vol verwondering om zich heen, naar de planten, de 

dieren, zijn soortgenoten en naar boven. 

Bij het naar boven kijken groeide met verloop der tijd de gedachte dat 

de mens onderdeel was van een groter geheel, want, zag hij geen zon, 

geen maan, geen planeten, geen sterren? 

Dit al vormt een universum, op basis van een gemeenschappelijke 

energie, elkaar in harmonie houdend middels de wetten der natuur, 

continue in flux. 

De Soevereine Mens is zich bewust van het gevoel van eenheid, met Al 

Dat Is, ja, zelfs in de wetenschap van dingen waarvan wij nog geen 

weet hebben, aldus, Al Dat Is. 

Heeft geleerd van de cycles, het komen en wederkeren, de persoonlijke 

en gezamenlijke ervaringen, de pijn, de vreugde, het verdriet, het 

donker en het licht, en toch, nog steeds vol verwondering, 

onderzoekende zijn oorsprong, de wetten der natuur, vol verwachting 

naar zijn toekomst, zijn eigen rol daarin, het leven en laten leven, in 

staat om los te staan van eigen beginselen, deze te overstijgen, om het 

nieuwe te creëren, to boldly go where no-one has gone before, zolang 

hij en Al Dat Is nog bestaat, in de wetenschap dat zijn gedachten, zijn 

woorden en zijn daden dit toekomstig geheel zullen vormen.” 
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Soevereine Nobele Mens 

 
Declaratie der Soevereine Nobele Mens: 

 

“De Soevereine Nobele Mens is zich bewust 

van noblesse oblige, in de ware zin des 

woords, ziet de ander als zijn gelijke, streeft 

naar eenheid en harmonie, brengt licht daar 

waar duisternis heerst, deelt zijn overschot, 

ledigt noden, nooit te beroerd voor een 

bemoedigend woord, reikende de open hand, 

met open vizier, dit alles naar eer ende 

geweten, zover zijn mogelijkheden strekken, 

zonder zichzelf en de zijnen tekort te doen.” 
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Soevereine Staat 

 
Declaratie der Soevereine Staat: 

 

“De Soevereine Staat is eigenlijk een vreemd 

en overbodig iets. Want, waarom heeft de 

Soevereine Mens behoefte aan een staat? Een 

staat is een wangedrocht met grenzen, tussen 

de ene staat en de andere, met in elke staat 

weer andere regels. Laat ons alle grenzen 

overbodig verklaren, opdat wij vrijelijk kunnen 

bewegen en ons vestigen, waar wij maar 

wensen, als Soevereine Mensen.” 
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Soevereine Samenleving 

 
Declaratie der Soevereine Samenleving: 

 

“Een Soevereine Samenleving is als een droom 

die waarheid wordt. Waarin eenieder de ander 

ruimte gunt en zelf ruimte neemt zonder de 

Harmonie te schaden. Wie iets wenst te doen 

waar een ander last van ondervindt doet dit in 

overleg, dusdanig dat wanneer de ander niet 

aanwezig is er aldus geen sprake is van last. 

Op deze wijze kan alles en iedereen zich 

maximaal ontplooien. De Soevereine Mens 

deelt zijn overschot, zoals hij deelt in de 

overschotten van de ander, omniet. Dit is de 

terugkomst van de Hemel op Aarde, zoals het 

lang geleden was, zoals het hoort en zoals het 

zal blijven.” 
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High Level Diagram 

 
Er zijn 2 raakvlakken vanuit de coöperatie: 

• Met een andere coöperatie 

• Met de buitenwereld 

 

Er zijn 3 verschillende handelswijzen: 

• Interne coöperatie 

• Intra coöperatie 

• Extern 

 

Grootste verschillen liggen in de financiële 

afhandeling en wijze van transport. 
  

 

Coop 

Andere 

Coop 

Buiten 
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Span of Control 

 
Schaalbaarheid: 

• Lokaal  - Wijk 

    - Stad 

• Regio  - Enkele Steden 

    - Provincie 

• Landelijk 

• Globaal 
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Spelers 

 
De coöperatie bestaat uit: 

• Boeren/Tuinders 

• Ambachtslieden 

• Ondersteunende Medewerkers 

 

Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijk 

percentage van eigen productie, zodat de 

afhankelijkheid van anderen zo laag mogelijk 

is. 

Iedereen is onderling wel ergens leverancier of 

afnemer van. 
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Activiteiten 

 
• Voedselvoorziening - Boer/Tuinder 

• Productie    - Kleding 

      - Meubelmakerij 

• Diensten    - Verdeelcentrum 

     - Kapper 

      - Secretariaat 

      - Bouwbedrijf 

• Interne Post   - Vervoersbedrijf 

• Kunst 

 

De meeste producten zullen Just-In-Time op 

maat worden vervaardigd obv Open Source. 

Uiteindelijk zullen ook electronische producten 

op deze wijze kunnen worden vervaardigd. 

Sommige zaken worden in groter verband 

gedaan ism andere coöperaties. 
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Werkplek 

 
• Vanuit Huis 

• Kantoor 

• Winkel 

• Verdeelcentrum 

 

In principe werkt iedereen zo dicht mogelijk 

bij huis. 

Moet iemand echt noodzakelijk tijdelijk verder 

weg werken dan wordt gezorgd voor tijdelijke 

woonruimte dicht bij deze werkzaamheden. 

De aard van de werkzaamheden zal bepalen of 

het centraal of decentraal wordt verricht. 

Alle activiteiten hebben wel ergens een 

uitwijk, er is altijd verdeelde kennis of 

capaciteit. 
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Verdeling Levensbehoeften 

 
Basisbehoeften: 

• Iedereen krijgt basisbehoeften omniet 

  

 

 

In principe is alles tijdelijk via verdeelcentrum. 

Iedereen levert een bijdrage door 

werkzaamheden te verrichten. 

 

Luxe: 

• Alles dat niet basis is 

 

Voor luxere zaken moet je eerst noodzaak 

aantonen. 

Sommige luxe zaken kun je tijdelijk lenen. 

Niet aantoonbaar noodzakelijke luxe moet 

extra arbeid voor worden verricht. 
 

 

 

- Voedsel 

- Kleding 

- Woning 

 

 

 

 

 

 

- Vacantiereis 

- Een luxere uitvoering dan basis 
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Verdeelsysteem 

 
Intern: 

• Verdeelcentrum 

• Door Leden 

• Vervoerder 

 

Extern: 

• Intra Coop Vervoerder 

• Externe Vervoerder 

 

Iedereen heeft op loopafstand een 

verdeelcentrum voor eerste levensbehoeften. 

Luxere producten, afhankelijk van behoefte, 

worden verdeeld over de Coop. 

Intra Coop zal tevens een onderling systeem 

van verdeling krijgen. 

Alle verdeelmogelijkheden worden bekeken op 

nut en noodzaak, zo efficiënt mogelijk. 

 
 

 

- Zelf ophalen 

- Onderling bezorgd of opgehaald 

- Regelt wat niet zelf gedaan wordt 

 

 

 

- Verzocht door Buitenwereld of ver weg 
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Afrekensysteem 

 
Rekeneenheid: 

• Interne 

 

 

• Externe  - Inter Coop 

 

 

    - Buitenwereld 

 

 

In de Soevereine Wereld bestaat geen valuta 

meer, alle overschotten tussen coöperaties 

worden omniet gedeeld. 

Met de buitenwereld kan een vriendenprijs of 

kostprijs worden overeengekomen, tot ook zij 

tot de conclusie komen dat omniet veel 

eerlijker is. 
 

 

- Omniet 

- Uren 

 

- Omniet 

- Uren 

 

- Omniet 

- Munteenheid 
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Afsprakensysteem 

 
Tussen partijen worden Afspraken gemaakt. 

Hierin staat vermeld Wie Wat Doet en Hoe en 

Wanneer er wordt Afgerekend in een bepaalde 

Rekeneenheid. 

Voor alle partijen is er nu duidelijkheid. 

Na verrekening wordt de afspraak gesloten. 
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Werkverdeling 

 
Het zal gaan obv vraag en aanbod. 

Er zullen zowel klusjes als reguliere 

werkzaamheden zijn. 

Het meest interessante is rouleren, zodat je 

overal ervaring mee opdoet. 

Sommige gespecialiceerden kunnen de rol van 

mentor aannemen, een prima manier van 

kennisoverdracht. 

Er is geen werkloosheid meer, want iedereen 

doet wel iets, hoe klein ook. 

Wie echt niet kan hoeft niet, dit zijn dan ook 

direct de hulpbehoefenden die door de rest 

ondersteund zullen worden. 
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Juridische Zaken 

 
Criminaliteit bestaat niet meer, iedereen heeft 

een basis van bestaan. 

Gevangenissen zijn overbodig, deze worden 

omgevormd tot woon/werk centra. 

Iedereen die in deze sector heeft gewerkt zal 

een andere nuttige bezigheid moeten kiezen. 

Zelfs die aardige oom agent is niet meer, geen 

geüniformeerden, geen autoriteit. 

Eventuele conflicten worden geschikt door een 

mediator, lukt dit niet dan zal een ‘groep van 

wijzen’ worden gevormd die uitspraak doet. 

Echt straf bestaat niet, het gaat om herstellen 

van harmonie. 

 

 
 

 

 



 

Soevereine Mens Coöperatieve Samen-Leving Pagina 17 van 33 

10/03/12 

 

 

Leger 

 
Wordt omgevormd tot eenheden van genie ter 

inzet bij rampen. 

Aangezien vijanden niet meer bestaan valt er 

ook niets meer te verdedigen. 

Bezit is een exponent van ego, een externe 

identiteit, alles is nu gedeeld, dus waarom 

stelen van een ander of zelfs dood maken? 

De marine wordt samengevoegd met de 

reddingsdiensten te water. 

Enkele helicopters en grote 

transportvliegtuigen blijven handig. 

Wiens taak vervalt niet getreurd, er is altijd 

nog de lokale brandweer. 

Of gebruik je fantasie, vele (tijdelijke) 

constructies kunnen bedacht en gemaakt 

worden, voor inzet in de wijk. 

Dit is de ware vorm van ten dienste staan. 
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Ambtenarij 

 
Dat bestaat echt niet meer. 

Alle nuttige werkzaamheden die zij uitvoerden 

voor de gemeenschap worden nu verdeeld over 

de gemeenschap. 

Alles wat met politiek van doen had verdwijnt, 

er wordt niet meer gekonkeld en gerommeld. 

Zie het als een efficiencyslag die nu eens wel 

succesvol wordt doorgevoerd. 

Alles ten goede van de gemeenschap, zoals het 

hoort. 

 

Namen van wijken en steden blijven bestaan, 

alleen gemeentegrenzen zullen verdwijnen. 

De Soevereine Mens heeft geen behoefte aan 

grenzen, ook paspoorten met chipgedoe komen 

te vervallen. 
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Gezondheidszorg 

 
Ziekenhuizen worden Gezondheidshuizen, zij 

zullen alleen nog uiterst noodzakelijke 

operaties verrichten, pillen worden vermeden 

zover het kan, net als vaccinaties, omreden dat 

zij meer kwaad dan goed doen. 

Vele vormen van genezing blijven 

beschikbaar, de beste daarvan is voorkoming. 

Velen zullen ook nauwelijks nog ziek worden 

doordat gif verdwijnt uit de voedselketen en 

leefomgeving. 

Wie toch ziek is wordt thuis verzorgd. 

Het mooie is dat artsen die vroeger salarissen 

van tonnen verdienden nu net als elk ander 

omniet werken, dit kan omdat de medische 

apparatuur gezamenlijk bezit is. 

Resistente bacteria bestaan ook niet meer, er is 

voldoende tijd voor schoonmaken. 
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Ouderenzorg 

 
Bejaardenhuizen en Verzorgingstehuizen 

zullen vervangen worden door een andere 

wijze van architectuur. 

Ouders kunnen bv naast de kinderen wonen, in 

een kleinere ruimte met eigen voordeur maar 

tevens met tussen de woningen een doorgang 

naar elkaar. 

Voor wie dit niet wil, of kan, komt er de 

mogelijkheid in kleinere eenheden met 

leeftijdgenoten te wonen. 

Verzorging is altijd aanwezig of in de buurt 

beschikbaar op afroep. 

Er hoeft ook niet meer op de klok gekeken te 

worden. 

Zorg is weer zorg. 
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Gemeenschapshuis 

 
Ter vervanging van een aantal huidige functies. 

Hier komen mensen samen om dingen te 

bespreken en conflicten glad te strijken, 

eigenlijk praten we dus over een Huis der 

Harmonie. 

Samen eten, drinken, discussiëren, muziek 

maken, activiteiten. 
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Vervoer 

 
Soorten: 

• Personen  - Fiets/Brommer 

    - Auto 

    - Bus/Tram/Trein 

• Goederen  - Busje 

    - Vrachtwagen 

    - Trein 

    - Boot 

 

Alle vervoer wordt gezamenlijk gedeeld. 

Vliegverkeer is alleen in uiterste noodzaak. 

Reizen als woon/werkverkeer komt 

grotendeels te vervallen, alle files opgelost. 

Als brandstof wordt overgeschakeld op 

waterstof, hierdoor kunnen huidige 

verbrandingsmotoren uitfaseren. 
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Energie Opwekking 

 
Elk huis wordt voorzien van eigen 

energiebronnen, bv zonnepanelen, later tevens 

cold fusion. 

De cold fusion techniek zal met verloop van 

tijd in alle producten komen, op benodigde 

schaal, dus werkend zonder stekker of oplader. 

Het electriciteitsnet blijft gewoon in gebruik 

als backup systeem en voor grootverbruikers. 

Zodra mogelijk volgt sluiting kerncentrales. 

Kolencentrales worden gevoed uit restafval dat 

niet hergebruikt kan worden. 

Uiteindelijk zal centrale opwekking geheel 

overbodig zijn, zelfs een trein krijgt eigen cold 

fusion units aan boord, rijdend over een 

magneetrails. 
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Ouwe Ambachten Herleven 

 
• Warme Bakker 

• Zelfslachtende Slager 

• Schilleboer 

• Lorreboer 

• Schoenmaker 

• Kledingmaker 

• Muziekinstrumentmaker 

 

Alle grootschalige fabricage van niet 

natuurlijke producten komt te vervallen. 

Doordat de factor tijd niet meer van belang is 

kan alle aandacht naar kwaliteit. 

Een ambacht is als een hobby, je doet het graag 

en zoveel je wilt. 
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Moestuin 

 
Iedereen wordt aangemoedigd thuis zelf enige 

groenten en kruiden te verbouwen, gezond en 

tevens leerzaam voor kinderen. 

Het kan in de keuken of op balkon. 

Wil je het wat groter aanpakken dan is er rond 

huis vast een gezamenlijk stukje grond, deze 

kan worden voorzien van planten en groenten. 

Bankje erbij om te zitten, gezellig, en je leert je 

buren kennen. 

Ernaast een omheinde speelplek voor kleine 

kinderen, wat wil je nog meer. 
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Kenniscentra 

 
Alle huidige scholingsinstellingen worden 

vervangen door Kenniscentra. 

Niet langer een vast pakket als eenheidswogs 

door de strot geduwd, elke persoon, klein of 

groot, krijgt de kans kennis te vergaren bij wie 

hij wil, in eigen tempo. 

Leraren komen gewoon als vriend aan huis, 

iedereen kan leraar worden, de leerling is 

degene die je kennis vraagt als hij denkt dat je 

deze bezit. 

Iedereen deelt kennis, niks blijft stiekem, want 

dat is uit de tijd van ego. 

Er is altijd nieuwe kennis beschikbaar, van 

jong tot oud. 

Wie wil kan gezamenlijk onderzoek verrichten, 

de kennis van hetgeen nog niet bekend is. 
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Herontdekking ATOM 

 
In den beginne was er energie, al die tijd 

alleen, eenzaam, Al Dat Is (HU, gezamenlijk 

bewust-zijn) verveelde zich, aldus maakte hij 

zichzelf schizofreen, stap voor stap, middels 

frequentie/geluid/trilling, het borrelde en 

bruiste, het moest exploderen, en dat deed het. 

Het geluid bleek samenhang te brengen, 

vormende een torus, alles continu in flux. 

De geboorte van ATOM, samen met een 

vleugje fantasie, en ja, daar waren ineens 

planeten, planten, dieren en de HU-MAN, de 

diersoort met een Eigen Wil, Al Dat Is werd 

vrolijk, niet langer alleen, de opgekropte 

creativiteit spoot er van alle kanten uit. 

De HU-MAN deed zijn naam eer aan, deed 

alles, ontdekte fout en goed, tot ook hij ATOM 

ontdekte, en hij creëerde mede aan Al Dat Is. 
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Creatiecentra 

 
Al dat niet natuurlijk groeit of is vervaardigd 

van natuurlijke producten wordt gemaakt in 

centraal gelegen Creatiecentra. 

Denk hierbij aan onderdelen van apparaten, 

reserve onderdelen, computers. 

Steeds geavanceerder, van 3d printer met 

plastic naar atomaire scanners en printers. 

Alles obv Open Source. 

De ultieme creatie zal zijn materialisatie vanuit 

gedachte. 
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Desintegratiecentra 

 
Momenteel zijn wij druk doende met 

afvalscheiding, prima, eerste stap noodzakelijk 

voor bewustwording, helaas niet al te efficiënt 

en effectief. 

Slechts een deel is geschikt voor hergebruik, 

dat moet dus anders. 

Wat wij gaan doen is het terugbrengen van 

samengestelde stoffen tot basisonderdelen. 

Welke onderdelen? 

Natuurlijk diegene die we gebruiken in de 

Creatiecentra. 

Zodra overschotten ontstaan zetten we deze om 

in een algemeen nuttige vorm, zoals water. 
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Transportcentra 

 
Veel moet worden verplaatst, o.a. onszelf. 

Onze overschotten en behoeften van elders. 

Verplaatst middels weg, water of door de lucht. 

De volgende stap is drijven op de lucht, met 

anti-zwaartekracht, dat scheelt energie, 

luchtschepen, UFO´s, sneller dan het licht. 

Toch kan het nog beter, want, wie iets atomair 

kan scannen en produceren heeft geen behoefte 

meer aan transport, want, alles lokaal 

geproduceerd. 
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Onsterfelijkheidscentra 

 
De replicatie techniek is nu zover gevorderd 

dat de mens zichzelf kan laten bewaren 

middels een kopie, stel jezelf voor op diverse 

leeftijden, naar keuze. 

En de uiterlijke vorm is geheel en al jouw 

keuze, geen plastisch chirurg meer nodig. 

Reproductie op de ouwe manier is nu slechts 

verworden tot een hobby, of juist voor hen met 

het geduld en de wil het onverwachte te 

accepteren en te ervaren. 
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Omniversum Aarde 

 
Doordat we nu tevens de Kwantumtheorie 

doorgronden kunnen we wisselen tussen 

onze diverse identiteiten op diverse locaties 

in het universum. 

Maar, waarom zouden we nog moeilijk doen 

door onszelf te verplaatsen, we verplaatsen 

gewoon het andere naar ons! 

De mens, het middelpunt van het 

universum, ooit slechts gedacht, nu 

gerealiseerd. 

Niets is nog onmogelijk, tenzij door een 

limiet aan onze fantasie! 
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Gefeliciteerd! 

 
Je bent nu als de profeet Bassie, in staat met 

open ogen hetzelfde te aanschouwen en 

beleven als aan de binnenkant der ogen. 

Niet langer beperkt door tijd en ruimte, alles 

wat je bedenkt kun je creëren, wees creatief, 

durf te proberen, wees anders, bega de paden 

die nog niemand heeft begaan. 

Deel dit gevoel van gelukzaligheid met Al Dat 

Is, jouw creator, die jij tevens her-creëert, want  

Al Dat Is ben jij, ad infinitum. 

 

 

 

 

 


