De Oosterse wetenschap is voor ons westerlingen vaak een onbegrepen taal en daardoor dus
onmogelijk toepasbaar binnen ons Westerse denken.
We begrijpen het doodeenvoudig niet!
Wij realiseren ons niet dat we hier te maken hebben met nieuwe (oude) kennis. Kennis uit een
periode dat er een hogere beschaving op aarde leefde. Dit laatste willen we niet erkennen dus
houden wij ons voor de gek en maken het tot een onderwerp waar we eigenlijk nog nooit eerder
van hebben gehoord.
Al formuleren wij het niet zo voor onszelf, toch proberen wij het altijd in gedachten te ontkennen
en hetgeen wij hebben gehoord gaan wij dan ook in de voor ons vertrouwde begrippen vertalen.
Wat wij dus feitelijk doen is het plaatsen binnen het voor ons bekende referentiekader waarmee wij
dagelijks werken. Feitelijk beperken wij hiermee ons denken en daarmee onze groeipotentie. Wij
zijn zo verweven met onze westerse theoretische kennis dat wij ons niet meer kunnen voorstellen
dat er nog nieuwe kennis voor handen zou kunnen die voor een nog veel beter resultaat zou kunnen
zorgen. En al helemaal niet als deze kennis ook nog eens vierduizend jaar oud blijkt te zijn.
.
Het is ronduit knap te noemen hoe wij iedere keer weer in staat zijn om deze voor ons nieuwe
kennis te betitelen als niet bruikbaar. Woorden als het is te vaag, het is te zweverig, wat moeten
we hier nu mee, het is niet van deze tijd, waar heb je het in godsnaam over, zijn alom bekende
begrippen als we het hebben over de Oosterse wetenschap. Op zijn minst is dat opmerkelijk te
noemen want als we e.e.a. op macroniveau aanschouwen dan blijkt de Oosterse wetenschap juist
veel exacter te werken dan onze westerse wetenschap. Het geheim zit hem in het feit dat deze
wetenschap rekening houdt met het ritme van de natuur terwijl wij ons beperken tot een moment
opname waar je eigenlijk verder niets constructiefs mee kunt bereiken omdat je het weer plaatst in
het natuurlijke ritme. De Westerse wetenschap is dus statisch en de Oosterse wetenschap
dynamisch!
De huidige kredietcrisis laat ons zien hoe nietig wij eigenlijk zijn en dat we onze suprematie wel
aan de wilgen kunnen en moeten gaan hangen. Het is noodzakelijk geworden om te gaan kijken en
luisteren naar deze nieuwe kennis. Het is heel arrogant om te denken dat wij mensen de natuur
kunnen veranderen dat is iets wat ook nooit zal gaan gebeuren. Dat is uitgesloten hoezeer de
Westerse wetenschap ook denkt dit te kunnen bewerkstelligen. Wij gedragen ons respectloos en
willen daarbij ons ook niet onderdanig opstellen ten opzichte van dit natuurlijke ritme Het enige
wat werkelijk een bijdrage zal gaan leveren aan ons welzijn is juist het volgen van het natuurlijke
ritme.

De Oosterse wetenschap vertelt ons alles over het natuurlijke ritme. Een ritme waar wij dagelijks
mee worden geconfronteerd maar waar wij ons totaal niet van bewust zijn. En dit laatste is
eigenlijk maar goed ook. Echter nu worden wij allemaal, en dat is niemand uitgezonderd,
geconfronteerd met een stedelijke verarming die zijn weerga niet kent. Het menselijk welzijn
binnen onze steden is drastisch aan het afnemen en wij zijn niet instaat gebleken dit tij te doen
keren. Hoe komt dit nou? Hoe is het nou toch mogelijk dat het ons, met alle kennis die wij
voorhanden hebben, niet lukt om het welzijn van de mens op een hoger plan te tillen en het dan
ook te kunnen vasthouden? Het antwoord is simpel maar tevens ook zeer verontrustend. Onze
manier van denken is te beperkt. Het zal ons op deze manier nooit gaan lukken om ons welzijn
binnen de huidige stedelijke ordening te kunnen herstellen op het niveau waar het feitelijk zou
moeten staan. De kennis hiertoe ontbreekt ons in het westen om dit te kunnen begrijpen. Is de
stedelijke ordening namelijk wel op orde dan is er vanzelfsprekend een leefklimaat waar de mens
zich prettig zal voelen. En juist naar dit laatste zijn wij zo naarstig opzoek. Uiteindelijk zou onze
inspanning dit moeten opleveren maar helaas de realiteit laat ons zien dat we er eerder van
verwijderd raken als dat we het kunnen benaderen.
Is er dan een oplossing die wel werkt? Jazeker!
Door het integreren van de Westerse wetenschap in de Oosterse wetenschap vinden we een
passende oplossing voor alle problemen die we nu niet opgelost krijgen. Dit is namelijk de enige
volgorde die in de praktijk zal werken en direct zijn vruchten zal gaan afwerpen. Zodra wij in de
veronderstelling blijven dat het andersom zou moeten zijn gaat het ons nooit lukken en zal de
schade alleen maar groter worden.
Hoe werkt deze Oosterse wetenschap? Eigenlijk simpel! Het is de enige wetenschap die de
werking van het natuurlijke ritme kan beschrijven. Om dit praktisch te kunnen toepassen hebben zij
technieken ontwikkeld om dit natuurlijke ritme zo min mogelijk nadelig te beïnvloeden als het met
iets doorbroken gaat worden. Dit is een van de belangrijkste voorwaarde om er zeker van te
kunnen zijn dat we het welzijn van de mens het meest kunnen dienen. Een TOOLBOX met
handvaten die ons verstoorde systeem, indien nodig, kan helpen te herstellen. Zie het als
accupunctuur op onze steden met als doel de ziekedelen te helen zodat ze weer instaat zullen zijn
deel uit te kunnen maken van het oorspronkelijke grote geheel.
Kennelijk beseffen wij niet goed genoeg meer wat stedelijke ordening precies inhoud en waar het
toe dient. Als we dit namelijk wel geweten zouden hebben dan hadden we nu lang niet zoveel
problemen binnen onze steden gehad. De veertig alom bekende achterstandswijken zijn hier een
goed voorbeeld van en eigenlijk is dit nog maar het topje van de ijsberg.
De vraag die we ons dus moeten stellen is “wat is stedelijke ordening nu precies”
Een stedelijke ordening in de zuiverste graad betekent een waarborg dat de energiestroom, zoals
die in het natuurlijke ritme aanwezig is, ongehinderd zijn weg zou volgen en dit ook zonder al
teveel hindernissen ook kan blijven doen. Zodra wij hier teveel van afwijken ontstaan er
energieblokkades die een zeer storende werking hebben op de leefbaarheid van een stad.
Waarom is de stedelijke ordening nu zo belangrijk voor een goede leefbaarheid?

Eigenlijk kun je onze huidige stedelijke herstructurering het best vergelijken met een amateur die
in de huid kruipt van een chirurg die vervolgens een niertransplantatie gaat uitvoeren. Hij
verwijdert de zieke nier en brengt in plaats van een gezonde nier een kinderhartje terug op de
plaats van de verwijderde nier. Dit zal in de praktijk echter nooit voorkomen omdat wij weten dat
dit niet kan en nooit zal gaan werken. De patiënt zou dit namelijk nooit overleven. Hier hebben wij
wel de bereidheid om de ordening van het menselijke lichaam te respecteren en te accepteren zoals
die is. Hier kunnen wij de nadelige gevolgen wel overzien dus doen we het niet zo. Nee sterker
nog we gaan juist opzoek naar een gezonde nier die het best bij deze patiënt zal passen. De chirurg
zal dus een gezonde nier terug plaatsen omdat hij weet dat dit voor de patiënt een waarborg zal zijn
dat die weer gezond verder kan leven. Zeker met alle kennis die wij inmiddels hebben over het
menselijk lichaam. Het vreemde verschijnsel doet zich nu voor dat we kennelijk in onze beleving
wel zomaar de stedelijke ordening los kunnen laten zonder werkelijk te weten wat we eigenlijk aan
het doen zijn en wat voor blijvende schade we hierdoor creëren in onze directe leefomgeving. Een
zeer kwalijke zaak waar direct een halt toe geroepen zou moeten worden.
We moeten dus weer vanuit het macroniveau naar microniveau gaan denken en niet zoals het nu
gaat vanuit het microniveau een totaal afwijkende nieuwbouwwijk onderdeel uit willen laten
maken binnen het reeds bestaande macroniveau. Dit zal nooit gaan passen laat staan dat het ooit zal
kunnen gaan functioneren. Eind 2008 heeft de Universiteit van Utrecht een rapport gepubliceerd
wat gaat over de herstructurering van steden. De eindconclusie van dit rapport laat ons zien dat
deze herstructurering, ondanks het hogere niveau en kwaliteit van de toegepaste materialen, geen
verbetering laat zien ten opzichte van de oude situatie. In de meeste gevallen is het niveau
gelijkwaardig of zelfs minder van kwaliteit geworden. Dit is zeer spijtig voor alle mensen die hier
aan hebben meegewerkt want die hadden als doelstelling om iets toe te voegen aan deze nieuwe
invulling van de stad. Maar kennelijk wel de realiteit van alle dag!
De enige zuivere methode is het maken van een Masterplan als we het hebben over een totaal
nieuwe locatie en voor bestaande locaties moeten we komen tot een 0-meting om van daaruit te
kunnen gaan repareren. Maar dan wel met gebruikmaking van de Oosterse wetenschap!
En wie dit nu nog niet kan begrijpen dat het zo werkt moet gericht hierover vragen gaan stellen.
Vanuit de nieuwe kennis zal er namelijk altijd een passend antwoord te vinden zijn voor elk
probleem binnen een stadsdeel of wijk. Dit is de enige manier om vertrouwd te raken met deze
nieuwe kennis en het daardoor beter te kunnen gaan begrijpen. Wegwuiven naar het rijk daar
fabelen zonder echte goede argumenten is gebakken lucht en zegt iets meer over de persoon zelf
dan over deze wetenschap. Een niet weten dus!
Wat wel vaststaat is dat we kunnen beschikken over de kennis van de Oosterse wetenschap. Anno
2009 ligt hier dus de uitdaging om dit met elkaar te gaan bewerkstelligen. Het resultaat van deze
inspanning zal uiteindelijk direct resulteren in economisch duurzame investeringen.
En dit lijkt mij, in deze tijd waar we juist te maken hebben ernstige financiële beperkingen, een
mooi moment om te komen tot het inzicht dat we hierin zullen moeten gaan samenwerken.
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