EENHEID EEN SOCIAAL ORGANISME
Het begin van al wat telt is 1. Er is slechts één volkje bekend dat niet eens 1 kan
tellen – de Braziliaanse Pirahá. Ze zijn de levende herinnering aan een tijd toen de
mens geestelijk nog mens moest worden door zijn ken‐ en doevermogen. Toen het
brein het nodige kenvermogen bezat kreeg de mens een tweede wereld te zien –
die van de geest. Hemel en aarde bleken een schitterende eenheid te vormen. Nu
ondergaat de mensheid een nieuwe bewustzijnsverruiming waardoor er wereld‐
vrede kan komen, met de verlossende zegeningen die daaruit voortvloeien.

Gedurende de evolutie zijn uit biomoleculen en eencellig leven almaar complexer
organismen voortgekomen. Het begon met blauwalgen, cyanobacteriën, die nog steeds
zuurstof synthetiseren, al drieënhalf miljard jaren lang. Ze dragen de herinneringen
in zich van de tijd toen het leven op aarde begon.
Uit dit biologische begin heeft zich pas op het allerlaatste moment het hoogcomplexe
brein van de mens ontwikkeld – een kosmos van synapsen waarmee hij zich boven
de fysieke wereld uit kan denken, een onbekende, nog hogere complexiteit kan
aftasten.
De mens die God, de zuiverste geest, kan (in)zien, ontwaakt tijdens de Neolithische
Revolutie en bouwt kennelijk spontaan een tempel, circa elfduizend jaar geleden, in
de profetensfeer van wat later de Oriënt werd genoemd, het Morgenland waar de
zon opgaat.1 (De dageraad staat symbool voor de Dagen van God, de grote
openbaringen die culturen bezielen.)
Sociale organismen ‐ familie, clan, stam, volk, staat, maar ook godsdiensten en
bewegingen – vormen hiërarchieën van verbanden naar het model van de fysieke
evolutie – stapsgewijs vooruit in complexiteit. Die mensensystemen brengen dan
ordeningen voort ‐ van machtsverhoudingen, levenswijzen en beschavingen.
De cultuurhistoricus Jacob Burckhardt (1818‐1897) verklaarde alle politieke evolutie
nog uit de drift tot geweld in de mens en ontkende ieder spoor van een Weltgeist in
de geschiedenis. Er was hooguit sprake van een “esthetisch beschavingsproces”. Alle
nationale staten waren uit oorlogen geboren – hij onderbouwde dat met de
kleinschalige geschiedenis van de Griekse stadstaten.
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Vrede als geopolitieke doelstelling dateert pas uit het midden van de 19e eeuw dat
Burckhardt “het tijdperk der revoluties” heeft genoemd. Eerder waren er slechts
utopieën, vanaf Vergilius: “De aarde in oorlog ‐ misdaad grijnst ons overal aan ‐
ʺdoor de wereld raast de wrede oorlogʺ – er moest eindelijk vrede komen!2 In 1848
kwamen de liberaliserende, socialistische bewegingen op, gericht tegen de
‘standenstaat’ met zijn aristocraten en officieren en de rücksichtslose profiteurs van de
Industriële Revolutie die toen uit Engeland was gekomen met de stoommachine.
Volgens Burckhardt “drijven crises het grootste” uit de mens, “maar misschien ook
wel voor de laatste keer”.3 Misschien gebeurt dat in deze tijd opnieuw, in de
mammoncrisis die in Amerika begon.
Tijdens de 20e eeuw, de eeuw van het Licht4, leiden twee wereldoorlogen tot het inzicht,
dat de staten het meest zijn gediend met vrede als zodanig , met een daartoe dienend
juridisch, sociaal‐economisch, medisch en educatief wereldsysteem. Dit verlangen
naar vrede als geopolitiek hoofddoel is nieuw in de geschiedenis en geeft de richting
aan waarin zich – omwille van het gemenebest – de toekomst moet ontvouwen.5 Een
heilig wereldconcept voor de finale verzoening van de naties is dan reeds door een
balling van het Ottomaanse Rijk in Palestina geopenbaard, door Bahá’u’lláh (1817‐
1892).
Het snelle verval, in de 21e eeuw, van culturele, politieke, morele, monetaire,
mercantiele, ecologische, sociale en zelfs aardhistorische reservesystemen, met – aan
de andere kant de compressie van de ruimtetijd in een planetaire cyberspace – zijn
kenmerken voor snel naderende intermenselijke omwentelingen. Het lijkt alsof de
tijd niet langer de tijd heeft die de politieke heersers in zittingen van de Verenigde
Naties rekken. Zelfs de klassieke oorlog tussen vijandige legers desintegreert
ondertussen tot terroristisch geweld op cellulaire schaal dat als kanker vreet in de
ingewanden van de wereld.
Het verlangen naar vrede is ontwaakt in het Europese pacifisme van de jaren na de
soldatenoffers van Napoleon en kort voor de gruwelijke slachtpartijen van de Krim‐
oorlog (1853‐1855). Synchroon eraan ontluikt in Perzië een religie die wereldvrede en
een wereldgemenebest van binnenuit tot doel heeft.6
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Snel toenemende afhankelijkheden dwingen de regeerders een eeuw later,
tegenwoordig, tot besluiten die de volkeren op tal van gebieden dichter bij elkaar
brengen. Supermachten liggen bij mondiale projecten nog steeds nationalistisch
dwars. Zelfs over het behoud van de biosfeer van de mens kunnen de heersers het
niet eens worden. Nóg wordt er wereldpolitiek gemaakt in nationale eigenbelangen.
Het machtspel tussen de elkaar afstotende en aantrekkende krachten gaat om snel
stijgende inzetten, vooral om oliebronnen, markten en straks water. In het nieuwe
millennium verkeert de mensheid door de mens zelf in levensgevaar. Hij beschikt
sinds Hiroshima over de energie van de zonnen, kernprocessen. Narren bezetten
hoge zetels in oost en west. Terroristen teisteren de steden met kamikazedrift. De
massa verdrinkt bijkans in informatiestromen7 en in een bubbelbad vol
genotartikelen. Steeds vaker duikt het angstwoord op van ‘de wereldondergang’, een
apocalyps.
Er schijnt iets te eindigen in dit tijdgewricht, iets anders te beginnen. Bahá’ís
beginnen in 1844 al aan een nieuwe tijdrekening. De wijzers van de “Doomsday
Clock” van een organisatie van kernfysici staan op 5 voor 12. Er heeft zich een
theofanie voorgedaan die de wereld grotendeels niet opmerkt. Het gebeuren is als
een energieontlading op de achtergrond van het continuüm waarin de wereld
beweegt.
Alle sociale formaties bestaan uit elementen die zich – zoals in ieder natuurlijk
systeem – in een staat van wisselwerking bevinden. Ook binnen sociale organismen
vereist het behoud van het individu onderlinge betrokkenheid bij het geheel. Dat
geldt mede voor de ideale staat die geen grenzen meer zal kennen – de confederatie
Aarde die volgens de Openbaring van Bahá’u’lláh het volgende teleologische doel is
van de evolutie.8
Alle ontwikkeling verloopt trapsgewijs naar nieuwe eenheden met grotere
complexiteit. Het woord komt van complecti, Latijn voor ‘omarmen’, en is
karakteristiek voor omvattende verbanden. In die zin vormt het gehele universum
een eindeloze omarming, een alles bevattend Een. Alleen de mens kan dit zo zien. Hij
leert van de kosmos, dat diametrale krachten in de fysica zowel botsen als
samengaan. Daardoor ontstaan constant nieuwe astronomische entiteiten en aardse
levensvormen – het universum leeft.
Ook de levenskosmos van de mens krioelt van individuele en institutionele
tegenstellingen die gewelddadig of vreedzaam kunnen eindigen. Daardoor zijn
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huwelijken, dorpen, steden en complete beschavingen ontstaan en weer vergaan. In
alle gevallen werkt een (lexicografisch) “psychische of fysieke kracht die op mensen
en objecten inwerkt en tot toenadering leidt”.
Waardoor ook de fysieke massa ‘mens’ een, meetbare, aantrekkingskracht bezit,
behoort tot de raadsels dezer wereld. Helderzienden en Kirlian‐camera’s nemen de
aura’s van mensen waar in de kleuren van levende energie. Einstein stelde voor bij
aantrekkingskracht aan een deuk in de ether te denken, waar een andere massa
naartoe rolt als in een oneindig zacht tapijt. Ook mensen voelen zich soms
onverklaarbaar tot elkander aangetrokken zodat er paren uit voorkomen,
vriendschappen. kameraadschappen en veelhoofdige groeperingen.
In de loop van de cultuurgeschiedenis zijn vanuit dit vermogen grote politieke
structuren ontstaan, de staten die vanaf de 19e eeuw nationalistisch met
bovenpersoonlijke gevoelswaarden werden opgehemeld. Sommige systemen hadden
al vóór de era van de communicatie intercontinentale afmetingen: Spanje, het
tsaristische Rusland, het Britse Empire – het Koninkrijk der Nederlanden. Ook de
grootschalige ordening van vele volkeren zoals het Perzische Rijk onder Cyrus de
Grote, de eerste kalifaten of het Chinese keizerrijk behoren tot die geografisch
verreikende levensvorm.
De Verenigde Staten van Amerika die zich uitstrekken van Alaska tot Hawaai, met
strategische bruggenhoofden in alle zeeën, het luchtruim en daarboven, zijn de
jongste en tevens waarschijnlijk laatste van die imperialistische entiteiten. Er vormt
zich een nieuwe wereldorde. Het doel van de Verenigde Naties is sinds 2000: “Peace
One Day”. Volgens sommigen zal een Ator uit een grot moeten komen om de wereld
te redden, zoals in “Nexus”, de science fiction film.9 Voor gelovige mensen is die rol
weggelegd voor de Heiland, Avatar, Mahdi of Messias. Bahá’ís denken dat die Beloofde
er al is, en dat alle globale ontwikkelingen aan de blauwdruk voor de toekomst
beantwoorden die Baháʹuʹlláh brengt.
Volgens dit Goddelijke Plan zullen de volkeren samensmelten tot een machtig nieuw
organisme onder de sterren. De hiervoor vereiste intelligenties, rekenvermogens,
kapitalen en technologieën zijn er, van hogerhand. Daar hoort een gelijkwaardige
staat van ‘hearts and minds” bij, een innerlijk wereldburgerschap waar iedereen van
binnenuit aan mee kan werken. Dit doel dient de religie van Bahá’u’lláh:
“Men beroeme zich er niet op van zijn vaderland te houden, doch stelle er een eer in
de wereld lief te hebben”.10
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“Gij zijt de vruchten van één boom en de bladeren van één tak. Verkeert met
elkander in de grootste liefde en eendracht, als ware vrienden en kameraden. Hij, de
Dagster der Waarheid, is Mijn getuige! Zo krachtig is het licht van eenheid dat het de
gehele aarde kan verlichten. De ene ware God, Hij die alle dingen kent, getuigt van
de waarheid van deze woorden.
Spant u in om deze alles overtreffende en hoogste staat te bereiken, een staat welke
de bescherming en veiligheid van de gehele mensheid kan verzekeren. Dit doel
overtreft ieder ander doel en dit streven gaat alle streven te boven.”11
Genografisch onderzoek toont aan dat alle mensen de nakomelingen zijn van een
naamloze Bosjesman die 60 duizend jaar geleden in zuidelijk Afrika heeft
rondgezworven,. Er leefden in die tijd naar schatting tweeduizend mensen die door
klimatologische noden werden achtervolgd en steeds verder de onbevolkte
continenten in liepen.
Bahá’u’lláh zegt in een gebed voor de eenheid van God: “Gij hebt de gehele
mensheid geschapen uit dezelfde ouders. Gij hebt beschikt dat allen tot dezelfde
familie behoren.” Nu weten we dat dit zo is. De gehele mensheid deelt een y‐
chromosoom uit een en dezelfde voorvader.12
Daarnaast is er sprake van een intermenselijk netwerk binnen een alomvattend
netwerk dat de sociaal‐psycholoog Stanley Milgram veertig jaar geleden het “Small‐
world phenomenon” heeft genoemd.13 Twee computerdeskundigen hebben zijn these
in 2008 getoetst en gevonden dat alle mensen slechts door 6,6 “graden” of “stappen”
van elkaar gescheiden zijn. Om dat aan te tonen analyseerden ze de bestemmingen
van 30 miljard e‐mails via 180 miljoen accounts van “Microsoft Messenger”. Een van
hen – Eric Horvitz ‐ vertelde de Washington Post:
ʺMen veronderstelde al dat we tamelijk close zijn, maar nu kunnen we grootschalig
aantonen dat die veronderstelling een eind verder gaat dan alleen maar een
verhaal.”14
De afhankelijkheid van elkaar in Global Village wordt met de dag duidelijker. Ineens
is de mensheid met de planeet als geheel geconfronteerd. Dat is nooit eerder in de
geschiedenis het geval geweest. De genetische familiebanden zijn aangetoond, de
onderlinge bereikbaarheid groeit met iedere internetaansluiting. Er zijn alleen nog
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niet voldoende mensen zich ervan bewust dat de toekomst al om ons heen ligt en ons
niet meer los zal laten. Bahá’u’lláh dicteert de situatie waarin de mensheid verkeert15:
“Dit is de Dag waarin Gods meest verheven gunsten over de mensen zijn uitgestort;
de Dag waarin Zijn machtigste genade al het geschapene heeft doordrongen. Het is
de plicht van alle volkeren ter wereld hun geschillen bij te leggen en in volmaakte
eenheid en vrede onder de schaduw van de Boom van Zijn zorg en goedertierenheid
te verblijven. Het betaamt hun zich te houden aan al hetgeen in deze Dag zal
strekken tot de verheffing van hun staat en de bevordering van hun hoogste belang.”
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