
Praktisch 

• Datum & doelgroep: Deze eerste 

landelijke workshop vindt plaats in het 

weekend van 10-11 september (10:00 uur 

zaterdag - 16:00 uur zondag) en is vooral 

gericht op leden van Society 4.0 regio’s 

die graag met Mens 4.0 aan de slag 

willen. 

• Locatie: De Rozengaard, Prinsenlaan 80 

te Groenekan (1 km van de A27 of met OV 

40 minuten vanaf Utrecht Centraal). 

• Bijdrage: Naast het committeren van je 

tijd en energie betaal je als Society 4.0 

deelnemer bij aankomst € 65 voor 

accommodatie en catering (incl. 9% BTW) 

plus achteraf voor het programma een 

bijdrage naar vermogen en waardering. 

Zakelijke deelnemers ‘van buiten’ betalen 

€ 400 all-in. 

Wat gaan we doen? 

Aan de hand van inspirerende teksten, 

gespreksvragen en oefeningen duiken we 

samen in een aantal thema’s, waarmee we 

ons perspectief verdiepen en verruimen op 

wie we als mens zijn en hoe ons mens-zijn 

ons verbindt. Thema’s die aan bod komen, 

zijn onder meer: 

• Mens 4.0 in de Preambule van Society 4.0  

• Een proces van afbraak; een proces van 

opbouw 

• Transformatie: persoonlijk én 

maatschappelijk 

• Verbinding & vertrouwen als 

zijnstoestand 

• Ziel zijn, lichaam hebben 

• Eén Bron 

• Eén-zijn in gelijkwaardigheid en 

diversiteit 

• Essentie en potentie: de werkelijkheid 

lezen, de waarheid zien 

• Fight, flight & freeze vs. feel, face & faith 

• Een nieuwe houding naar geld 

• De kracht van eenheid

In een notendop 

• Een eigen rol. We leven in een bijzondere tijd van 

omwenteling, vernieuwing en ongekende 

mogelijkheden, waarin velen van ons voelen dat 

we een eigen rol te vervullen hebben.   

• Nieuwe fase. We worden uitgedaagd om afstand 

te nemen van oude overtuigingen, strategieën en 

reflexen die vaak zijn gebaseerd op angst en 

eigenbelang, op strijd en tekort en te groeien 

naar een nieuwe fase van samenleven en 

samenwerken gebaseerd op vertrouwen en 

verbinding.  

• Naar de kern. Kunnen we opnieuw onderzoeken 

wie wij zijn als mens, aards en spiritueel, goed, 

uniek, vol vermogens en toch allen gelijkwaardig 

en hecht verbonden op verschillende niveaus? 

• Een ruimer bewustzijn. Als we vanuit een diep 

besef van één-zijn in eenheid samenwerken in 

steeds verruimende cirkels—gaat er dan niet een 

wereld voor ons open? 

• In eenheid. Deze workshop maakt Mens 4.0 als 

ontwikkelingsperspectief concreet toepasbaar 

om je eigen regio scheurbestendig in eenheid te 

kunnen organiseren.

Workshop “Mens 4.0: Eenheid vanuit één-zijn”

Over Mens 4.0 

"Mens 4.0" werd op 11 november 2021 ‘geboren’ 

in de preambule van de oprichtingsakte van 

Society 4.0. De gedachte  is: een nieuwe 

samenleving 4.0  ontstaat niet vanuit Mens 

3.0, maar vraagt om een persoonlijk en 

collectief transformatieproces. Deze workshop 

is de eerste van een aantal programma’s dat 

daartoe vanuit Society 4.0 Academy zal 

worden aangeboden. 

Over ONE 

Begeleiders van deze workshop zijn Onno van 

Bekkum en Marzièh Reyhani, oprichters/

trainers van ONE Coöperatie. Beiden zijn ook 

actief binnen Society 4.0.   ONE werkt vanuit de 

bahá’í-visie van het één-zijn en de eenheid van 

de mensheid. Voor meer informatie: 

www.onecoop.nl  of one@onecoop.nl.

5-6 November 2022, Groenekan

Sand artist: Andres Amador,  "A design that filled itself in as it developed"

Aangeboden in samenwerking met:

Aanmelden:  

https://tinyurl.com/Workshop-Mens4 


