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Het Beterende Hand Boek is een hand(-ig)boek-in-

wording voor een beter leven, samenleven en een 

betere(-nde) wereld. 

De inhoud is levenslang bij elkaar gelezen, bij elkaar 

beschouwd, begrepen, beproefd in het echte leven en 

aldaar steeds beter werkzaam bevonden (door schrijver 

dezes☺). 

Schrijver dezes is al ongeveer levenslang gefascineerd 

door het begrijpen van het fenomeen ‘beter’ en het 

fenomeen ‘beteren’. Beter is de hoopvolle vervolgstap 

op zowel goed, als kwaad. En beteren is het werkwoord, 

de werking, die beter bewerkstelligt.  

We weten beter. Dat is een belangrijke bevinding van 

mijn zoektocht naar de kneepjes van beter en beteren. 

De wijsheid wat beter is, hebben we in pacht als 

mensheid, bewust of onbewust. 

Beterende Hand Boek

Plan B voor een beterende  wereld
een PowerPoint
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De heilige graal van beter en beteren is bewustwording. 

Die kant gaat het op in/met dit boek. Dan is dat maar 

vast duidelijk.

Verder is een belangrijke ‘graalaanwijzing’ voor beter dat 

al het goede in drieën komt. Geen wet van meden en 

perzen, maar het begon wel op te vallen tijdens de 

zoektocht:

Hoopvol akkoord

Geloof – hoop – liefde

Ware – schone – goede

Vrijheid – gelijkheid – broederschap

Lichaam – ziel – geest

De ene kant – de andere kant – het juiste midden
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Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Een oude wijsheid die zowel duidt op:

• De moed jezelf een spiegel voor te houden over het totale spectrum van het ‘geëigende’: gedrag, overtuigingen, 

patronen, excuses, smoezen, oordelen, ‘hypokritieken’….

als ook op:

• Klein beginnen, bij jezelf, is ook oké. Het goede heeft toch wel de neiging om grensoverschrijdend te werken…

Dit Powerpointboek begint ook bij jezelf – de mens op zich - om daarna op te schalen naar de omgeving en de rest 

van de wereld.

Plan B voor een beterende  wereld
een PowerPoint

Richting Beter

Beter…



• Een PowerPoint(-presentatie) betekent ook beperking 

tot de essentie en weglating van uitleg, redenering, 

detaillering. In de hoop dat dat ruimte biedt voor een 

eigen verhaal. Een ander verhaal.

• De krachtige puntigheid van de PowerPoint is 

trouwens ook nodig omdat ik al die mooie inzichten 

anders zelf niet kan onthouden, laat staan verbinden. 

Met korte, soms nieuwe bewoordingen, (praat-

)plaatjes en hier en daar een gedachtegedicht lukt dat 

onthouden & verbinden – en vooral ook het herinneren 

op het moment dat het goed zou zijn - beter. 

• De inhoud is niet af en staat niet stil. Vandaar de 

PowerPoint als vorm en (in ieder geval voorlopig) geen 

meer definitieve boekvorm. 

Verbeter de wereld, begin…..

Plan B

Plan B in dit boek volgt niet letterlijk de B’s uit het 

vorige plaatje. Plan B heeft een andere inhoudsopgave. 

Lopend van jezelf, via Bewustwording en Levensverhaal, 

naar Samenlevenskunst en de kneepjes daarvan om de 

wereld ‘schalig’ te verbeteren. Op ieders eigen, 

menselijkerwijs passende schaal.
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Beterende Hand Boek

Plan B voor een beterende  wereld
een PowerPoint

Het plaatje op de volgende bladzijde is de kleurrijke inhoudsopgave 

van het powerpointboek in wording

Waarom een PowerPoint?

• Het ultieme & letterlijke ‘PowerPoint’ in dit 

powerpointboek heet beter en de weg daarnaar toe 

(Plan B) heeft beteren als werkwijze. En Plan B 

bestaat op haar beurt ook weer uit PowerPoints: ideeën 

van beter (niet te verwarren met betere ideeën) die een 

puntige & krachtige bijdrage kunnen leveren. Aan beter. 



Vereende krachten

Bewustwording

Opschoning Vergeving

Schaduw(ver)werking

Kiezen       Mogelijkheden        Toekomst

Vrijworden Vertrouwen  Verantwoordelijkheid

Rust/Ruimte     Op verhaal komen

Hoop       Energie     Veerkracht

Balans-eren   Empowerment

Goede wil        Heldenmoed

Helen       Compassie

Liefde

Verbinden

Bewustwording

Levensverhaal

Samen-

LevensKunst

Schalig Wereld

Verbeteren

Mensbeeld

Ziel

Bewustwordingsgraad

Schaduw(ver)werking

Levensvraagstuk

Levensverhaal

Levensfasegewijs

LevensHoe

Mensenwereldbeeld

Mensheidsontwikkeling

Veranderen van tijdperk

Zieldialoog

Beter

Schalig Richting Beter

Vereende KrachtenVeld

HeelliefdevolBeterende Hand 

Boek 



‘Zaligheid’

Ziel

Lichaam

Mensbeeld: Het ‘driemensschap’
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Alvast ter kennismaking: 

dit is het hoofdpersonage-

het mensbeeld - dat op 

beteravontuur gaat….meer 

later!


