
 

stichting  nederlandstalig 

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en 

Vlaanderen 

 

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van 15 
november. Deze is weer met de nodige 
zorg en een groot enthousiasme voor u 
samengesteld. 

Graag informeren we u over onze 
landelijke én internationale activiteiten 
binnen de UAI. 

De lezingen tijdens de Urantiadag op 21 
augustus jl. door Johan Vandewalle en 
Karen Huigsloot kunt u inmiddels bekijken 
op onze website: www.urantia.nl. 

Door een aantal lezers van het Urantia 
Boek (Ensemble Traduit) is een heel 
interessant artikel van George Michelson 
Dupont vanuit de Franse taal in het 
Nederlands vertaald. Het is een zeer 
uitgebreide en welkome handleiding voor 
studiegroepen. Karen Huigsloot gaat u 
hierover meer informeren. 

Van 15 tot 18 september is in Boedapest 
de Europese Conferentie gehouden. Deze 
werd georganiseerd door de Europese 
Blue Club met ondersteuning van o.a. de 
Urantia Association International. Een 
samenvatting van deze bijzondere 

internationale bijeenkomst kunt u in deze 
Nieuwsbrief lezen. 

Met onze rubriek: “Op verzoek van 
lezers…” kunnen lezers van het Urantia 
Boek op eigen initiatief aan het Urantia 
Boek gerelateerde activiteiten 
aankondigen. 

Frank van Rooij levert weer een 
persoonlijke bijdrage: “Een deel van het 
manifest van Lucifer lijkt nog behoorlijk 
actueel”, gebaseerd op verhandeling 53. 

De overweging: ‘Thought to Ponder’ geeft 
mogelijk enig inzicht in én uitzicht op het 
‘door de tijd’ beperkte kwaad. Misschien 
interessant voor u zijn hierbij verhandeling 
53 en 54. 

Aan het werk van Richard Jernigan, cineast 
en filmmaker wordt in deze Nieuwsbrief 
volop aandacht besteed. Hij heeft vanuit 
zijn grote interesse als lezer van het 
Urantia Boek een aantal aan het Urantia 
Boek gerelateerde producties op zijn 
naam staan. 

http://www.urantia.nl/
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Achter de schermen wordt door het 
bestuur van de SUN (Cirkel 1) en de leden 
van Cirkel 2 (mede organisatoren van de 
conferentie) constructief gewerkt om de 
UAI Conferentie in 2018 in Nederland tot 
een succes te maken. 

Óók aan onze oproep tot financiële 
ondersteuning van deze conferentie wordt 
spontaan gehoor gegeven. Hiervoor dank! 

Aan het eind vindt u een link naar een 
werkelijk prachtig filmpje gemaakt in 

opdracht van Amnesty International: 
“Look Beyond Borders - 4 minutes 
experiment”. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Jaap Terra 
Voorzitter Stichting Urantia 
Nederlandstalig (SUN)  
: info@urantia.nl 

: 06-25468368 

  

mailto:info@urantia.nl
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Een diepgaande studie van het Urantia Boek t.b.v. 

studiegroepen 

 

Over de studie van het Urantia Boek is al 
veel geschreven. Over het verschil tussen 
alleen studeren en in groepsverband 
studeren, over de volgorde van de 
verhandelingen en over een thematische 
benadering. George Michelson – Dupont 
heeft een artikel geschreven over een 
benadering die leidt tot diepgaande 
studie. Dit artikel, met de titel: 

Urantia Boek 
Diepgaande studie van het Urantia Boek 

t.b.v. studiegroepen 
Strategie & Uitvoering 

is vanuit het Frans vertaald en staat nu op 
de website van de SUN. 

Het resultaat van diepgaande studie leidt, 
conform het mandaat van de 
openbaarders, tot uitbreiding van het 
kosmische bewustzijn en tot verdieping 
van geestelijk inzicht. Dit lijken abstracte 
begrippen, maar het is de schrijver gelukt 
om ons een helder overzicht aan te reiken 
van de stappen waarlangs de soms lastige 
theoretische concepten in het dagelijks 

leven ervaren en geïnterpreteerd kunnen 
worden. Door grondige studie van het 
Urantia Boek en de pedagogische visie van 
de openbaarders heeft hij de verschillende 
stappen gevonden in het Urantia Boek 
zelf. 

Het aan elkaar relateren van uitspraken 
met betrekking tot een bepaald 
onderwerp, gedaan in verschillende 
verhandelingen en door verschillende 
openbaarders vormt de basis van een 
prachtige effectieve methode. Dit 
relateren wordt door hem ‘kruisverwijzing’ 
genoemd. 

Daarnaast geeft hij nog praktische 
aanwijzingen over het gedrag van 
studenten in een studiegroep en de taken 
van de leraar. Zo is het uitwisselen van 
begrip van een passage en van ervaringen 
een belangrijk aspect. Verder is een goede 
voorbereiding van zowel “leraar” als 
student een essentiële voorwaarde om 
diepgaande studie te kunnen realiseren. 
Het is een aanbevelingswaardige 
benadering voor iedereen die klaar is om 

http://www.urantia.nl/art/diepgaandestudieinstudiegroepen.php
http://www.urantia.nl/art/diepgaandestudieinstudiegroepen.php
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de boodschappen op diepere niveaus te 
gaan ervaren en begrijpen, en daarmee 
zijn kosmische bewustzijn uit te breiden 
en zijn geestelijk inzicht te verdiepen. 

Karen Huigsloot 
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De Europese Urantia Conferentie in Boedapest 

 

Van 15 tot en met 18 september is in 
Boedapest de Europese conferentie voor 
Urantia Boek lezers gehouden. Deze 
conferentie was georganiseerd door The 
Blue Club (Europese Urantia Boek lezers). 
De historische stad Boedapest was een 
bewuste keuze om Oost- en West Europa 
met elkaar te verenigen. Het thema van 
deze conferentie was: “Who is Jesus?” 
Samen met mijn dochter Ina heb ik deze 
conferentie bezocht. Ook was Samantha 
Nior (bestuurslid SUN) aanwezig. Een van 
de redenen van het bezoeken van deze 
conferentie was om Urantia Boek lezers 
vanuit de gehele wereld te ontmoeten, 
naar hen te luisteren, contacten te leggen 
en informatie in te winnen voor de UAI 
Internationale Conferentie, die we in 
Nederland organiseren in het voorjaar van 
2018. Aan onze verwachtingen is 
ruimschoots voldaan. 

Graag wil ik enkele citaten die ik gehoord 
heb met u delen. Deze zijn van Chris 
Wood, (President van de UAI) en enkele 
andere inleiders: 

 ‘Laat je inspireren door de mensen die 
je ontmoet. Dynamische mensen zijn 
erg belangrijk voor de toekomst. 

Verandering is een sleutelwoord. We 
maken deel uit van een ‘mensen 
organisatie’, waarbij ‘internet’ de 
mogelijkheden geeft voor wereldwijde 
contacten. 

 Het gebruik van deze ‘all over the 
world’ instrumenten zijn bepalend voor 
de toekomst. Het lezen van het Urantia 
Boek zal een beleving moeten gaan 
worden van ‘doen’ en ‘zijn’ 

 Er is wereldwijd veel behoefte aan 
kinderboeken, gebaseerd op het 
Urantia Boek. 

 Vanuit commercieel oogpunt verdient 
niemand aan het Urantia Boek. 

 Alle activiteiten moeten ‘selfsupporting’ 
zijn. De continenten die financiële 
middelen genereren kunnen deze 
gelden ook zelf gebruiken voor de 
verdere Urantia gerelateerde 
activiteiten/ontwikkelingen per 
continent. 

 Conflicten kun je oplossen door 
overeenkomsten te zoeken. 

 Stel vragen aan de ander, zo deed Jezus 
ook. Iedereen, van welke religie dan ook 
kan leven zoals Jezus heeft onderwezen. 

 Veel onbegrip tussen religies is 
ontstaan door fundamentalistisch 
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denken. Velen weten soms niet wat hun 
eigen religie inhoudt. 

 Alleen al om te onderzoeken en te 
ontdekken wat jouw religie is, is een 
geweldige uitdaging. 

 Jezus heeft onderwezen dat iedereen 
kan leren van een zogenaamde ‘andere 
religie’. 

 Het Urantia Boek is geen idee, maar 
een realiteit. 

“Who is Jesus” werd door diverse inleiders 
van vele kanten belicht. Sommige 
plenairies waren van hoog niveau, waarbij 
o.a. Jeffrey Wattles, Mike MacIsaak, Ade 
Awoyînka, Gaetan Charland en Karmo 
Kalda de aanwezigen zeer wisten te 
boeien én te inspireren. 

Richard Jernigan - van beroep cineast en 
filmmaker - was één van de sprekers en 
presenteerde tevens zijn nieuwste film: ‘A 
Feast of Uncertainty’. Een boeiende 
documentaire over het bezoek van een 
groep Urantia Boek lezers aan Israël. 

Tussen de plenairies en workshops was er 
volop gelegenheid voor kennismaking en 
ontmoeting met lezers uit o.a. Europa, 
Canada, Amerika waarbij het gezamenlijk 
delen van het Urantia Boek een gevoel gaf 
van onderlinge verbondenheid én 
broederschap. 

Diverse bezoekers met ervaring in het 
organiseren van conferenties hebben 
spontaan aangeboden mee te helpen met 
de organisatie van de UAI International 

Conference in 2018 in Nederland. Ook 
gaven diverse personen aan in 2018 de 
conferentie in Nederland te zullen 
bezoeken. 

De woorden van Jezus: “Laat de kinderen 
tot me komen” bracht me tot ontroering 
toen diverse ouders aangaven hun 
kinderen of kleinkinderen mee te willen 
nemen naar de conferentie in Nederland. 
Dit gaf mij een prachtig gevoel van 
internationale verbondenheid. Dit is een 
uitdaging voor ons! 

Door een dag eerder naar Boedapest te 
gaan hebben we gelegenheid gehad deze 
prachtige stad te bezichtigen. 

Met een grote groep lezers hebben we 
een avond-boottocht gemaakt over de 
Donau. Indrukwekkend om al die prachtig 
verlichte gebouwen te zien! 

Met een koffer vol ervaringen, 
leermomenten, rijkdom aan persoonlijke 
ontmoetingen en inspiratie zijn we weer 
naar Nederland vertrokken, klaar om 
enthousiast verder te gaan met de 
voorbereiding voor de conferentie in 
2018. 

Ik wil een compliment geven aan de Blue 
Club en Antonio Schefer (UAI 
Boardmember) voor het organiseren van 
deze mooie en inpirerende conferentie. 

Jaap Terra 

  



 

stichting  nederlandstalig 

 

pagina 7 van 14 

 

Op verzoek van lezers 

 

Het komt regelmatig voor dat lezers een 
verzoek doen aan het bestuur. Het gaat 
om uiteenlopende wensen. Men wil 
activiteiten organiseren of iets aanbieden 
in relatie met het Urantia boek. Hierbij 
wordt soms gevraagd deze activiteiten los 
van onze Nieuwsbrief aan te mogen 
kondigen door gebruik te maken van onze 
beschikbare e-mail adressen. Uiteraard 
kunnen we dit niet doen. Ons 
Nieuwsbrieven/lezersbestand is bij de SUN 
vanzelfsprekend in veilige handen en deze 
gegevens zullen in geen geval met 
anderen worden gedeeld. 

Om toch aan lezers de mogelijkheid te 
bieden om op persoonlijke titel en op 
eigen verantwoordelijkheid aan het 
Urantia boek gerelateerde activiteiten te 

organiseren bieden we de gelegenheid om 
dit te doen in de rubriek: ‘Op verzoek van 
lezers…. ‘. 

Publicatie van de oproepen geschiedt na 
overleg met en met toestemming van de 
plaatsers. 

Wilt u zelf een verzoek plaatsen in een 
volgende Nieuwsbrief, stuur dan een 
email naar: info@urantia.nl. 

Ook ontvangen we met regelmaat 
verzoeken van lezers die contact zoeken 
met andere Urantia Boek lezers met het 
oog op deelname aan studiegroepen. 

We hebben een overzicht van de bij SUN 
bekende studiegroepen. U kunt ons via 
onze website www.urantia.nl benaderen. 

  

mailto:info@urantia.nl
http://www.urantia.nl/
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Een deel van het manifest van Lucifer lijkt nog 

behoorlijk actueel 

 

Ik vroeg me af of Lucifer nu eigenlijk nog 
zou bestaan of inmiddels berecht was. En 
als hij niet terug zou keren van zijn 
eigengereid pad of hij dan vernietigd was, 
op instigatie van de Ouden der Dagen of 
zo. Ja, zo gaat dat in de kosmos. Maar dan 
moet je het wel heel erg bont gemaakt 
hebben hoor en ook niet meer willen 
meewerken aan jouw re-integratie. 

En toen ging ik nog eens nalezen wat nou 
eigenlijk de visie van Lucifer was, waar het 
mee begonnen was op Urantia en of we 
nu nog met de gebakken peren zitten. 

En ik was wel een beetje geschokt, toen ik 
zijn manifest las, en ontdekte, dat het 
eerste artikel van zijn manifest ernstig 
actueel bleek te zijn. Lucifer heeft ons nog 
steeds in zijn tang, dacht ik, misschien niet 
hijzelf maar wel zijn gedachtegoed. En 
misschien niet ons persoonlijk, wij Urantia 
Boek lezers, maar wel zo’n beetje de 
ongelovige Westerse wereld. 

We kunnen lezen in verhandeling 53, §3, 
pagina 603: 

(603.2) 53:3.1 Wat de eerste oorsprong 
van onlust in de harten van Lucifer 
en Satan ook geweest moge zijn, de 
uiteindelijke uitbarsting nam de 
vorm aan van de Vrijheidsverklaring 
van Lucifer. De zaak van de 
opstandelingen werd uiteengezet 
onder drie hoofden: 

(603.3) 53:3.2 1. De werkelijkheid van de 
Universele Vader. Lucifer bracht als 
beschuldiging in dat de Universele 
Vader niet werkelijk bestond, … , en 
dat de Vader een mythe was … 

(604.2) 53:3.7 Met zulk een 
Vrijheidsverklaring nu ontketende 
Lucifer zijn orgie van duisternis en 
dood. 

Lucifer ontketende een orgie van 
duisternis en dood. Daar kunnen we over 
lezen in het boek Urantia. 

Maar ik wilde met u intunen op het eerste 
hoofd van zijn verklaring. Hij ontkende dat 
God bestond, nu ja dat maak ik er maar 
even voor het gemak van. 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-53-de-opstand-van-lucifer#U53_3_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-53-de-opstand-van-lucifer#U53_3_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-53-de-opstand-van-lucifer#U53_3_1
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-53-de-opstand-van-lucifer#U53_3_2
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-53-de-opstand-van-lucifer#U53_3_7
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Hij verklaarde God als niet bestaand, hij 
verklaarde dat de mensen het zelf 
moesten doen, dat we als plaatselijke 
planeet autonoom waren, dat we zelf ons 
lot moesten bepalen, dat we niet moesten 
wachten op wat dan ook, dat we ons niet 
moesten aanpassen maar ons eigen plan 
trekken. 

Waar doet dit alles me toch aan denken? 

Ja, aan deze tijd in het Westen, want ik 
geloof dat de rest van de wereld nog wel 
aardig religieus is. 

Wat betekent dat? 

Maar wat betekent dat? Zijn wij in het 
westen aan het ontsporen? Zijn wij aan 
het denken dat we het wel zelf kunnen? 
De eigen regie, de vrijheid, de 
maakbaarheid van het leven, het zelf je lot 
in handen nemen, de eigengereide-ik-
zoek-het-zelf-wel-uit-mentaliteit, ga zo 
maar door. 

Zitten we nog in de tang van Lucifer, heeft 
Lucifer met zijn manifest nog steeds 
zoveel invloed op ons, zonder dat we dat 
zelf beseffen? 

Gaat het alleen nog maar erger worden? 
Gaan de macht van de rijkdom in het 
Westen, het zogenaamde op het intellect 
gerichte onderwijs en de secularisatie 
bewerkstelligen dat de samenleving nog 
atheïstischer wordt, gaan we nog meer 
denken dat we zelf ons lot bepalen? 

U moet mij goed begrijpen, ik heb niets 
tegen atheïsten, ik ken ze met een 
supergroot hart, die vast glansrijk gaan 
overleven na hun dood, veel te mooie 
mensen. Het kan een levensstijl zijn. 

Maar ik doel hier meer op de eigenwaan 
van het ego, op het materialistische 
concept van hier en nu en snel gelukkig 
moeten zijn, op het oppervlakkige denken. 

En nu Lucifer met zijn concept, en zijn 
manifest ... 

Ik zeg u, meestal weet ik wel een moraal 
uit een tekst van het Urantia Boek te 
halen, meestal ben ik optimistisch over 
het perspectief dat we krijgen aangereikt. 

Meestal heb ik wel een indruk welke kant 
we uitgaan. Maar nu in dit artikel, aan de 
hand van het manifest van Lucifer heb ik 
eigenlijk alleen maar vragen. 

Heeft u antwoorden? Weet u hoe het zit? 
Begrijpt u iets van mijn zorgen? Zijn het 
terechte verbanden en waarnemingen? 

Ik pas even. 

Frank van Rooij 

 

NB: Ter geruststelling heeft de redactie de 
volgende “Thought to Ponders” erbij 
gezocht. Mogelijk kan dit het overdenken 
van bovenstaande tekst ondersteunen. 
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Thought to Ponder 

 

(619.3) 54:6.6 In het begin leek de 
omwenteling die door Lucifer was 
teweeggebracht een volslagen 
ramp voor het stelsel en voor het 
universum. Geleidelijk begonnen 
zich ook de voordelen te 
vermeerderen. Toen er 
vijfentwintigduizend jaar stelsel-tijd 
(twintigduizend jaar in Urantia-tijd) 
verstreken was, begonnen de 
Melchizedeks te onderrichten dat 
het goede dat uit Lucifers 
dwaasheid was voortgekomen, 
gelijk was geworden aan het kwaad 
dat erdoor was ontstaan. De som 
van kwaad was tegen die tijd bijna 
stationair geworden, aangezien het 
alleen op bepaalde geïsoleerde 
werelden nog toenam, terwijl de 
gunstige repercussies zich bleven 
vermenigvuldigen en zich door het 
universum en het superuniversum 
tot zelfs in Havona toe bleven 
uitbreiden. De Melchizedeks 
onderrichten thans dat het goede 
dat uit de opstand in Satania is 
voortgekomen, meer dan 
duizendmaal groter is dan de som 
van alle kwaad. 

(620.2) 54:6.10 Bij uw opklimming in de 
overlevingservaring zult ge uw 
denkbeelden aangaande het 
universum verruimen en uw horizon 
van betekenissen en waarden 
uitbreiden, en dan zult ge beter 
kunnen begrijpen waarom het 
wezens als Lucifer en Satan wordt 
toegestaan in opstand te blijven. Ge 
zult ook beter begrijpen hoe er 
uiteindelijk (zo niet onmiddellijk) 
goed kan voortkomen uit door de 
tijd beperkt kwaad. Wanneer ge het 
Paradijs bereikt, zult ge werkelijk 
verlicht en getroost worden als ge 
de superafijnse filosofen deze 
moeilijk te doorgronden problemen 
in de harmonisatie van het 
universum hoort bespreken en 
uitleggen. Maar ik betwijfel of ge 
zelfs dan geheel tevreden zult zijn 
naar uw eigen gevoel. Ik was dit 
tenminste niet, zelfs niet toen ik dit 
hoogtepunt der universum-filosofie 
had bereikt. Ik kwam pas tot een 
volledig verstaan van deze 
complexiteiten toen ik was 
aangesteld om administratieve 
plichten te vervullen in het 

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-54-problemen-ten-aanzien-van-de-opstand-van-lucifer#U54_6_6
http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-54-problemen-ten-aanzien-van-de-opstand-van-lucifer#U54_6_10
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superuniversum, waar ik door 
daadwerkelijke ervaring voldoende 
conceptuele capaciteit heb 
verworven om dergelijke complexe 
problemen in de kosmische 
billijkheid en de geestelijke filosofie 
te begrijpen. Bij uw opklimming 
naar het Paradijs zult ge steeds 
meer ondervinden dat vele 
problematische kenmerken van het 
bestuur van het universum pas 
kunnen worden begrepen wanneer 
er meer experiëntiële capaciteit is 
verworven en er een verdieping van 
het geestelijk inzicht is bereikt. 
Kosmische wijsheid is essentieel 

voor het begrijpen van kosmische 
situaties. 

 

(620.3) 54:6.11 [Aangeboden door een 
Machtige Boodschapper, die in de 
eerste stelsel-opstand in de 
universa in de tijd tot experientiële 
overleving is gekomen, thans is 
toegevoegd aan de 
superuniversum-regering van 
Orvonton en bij deze 
aangelegenheid optreedt op 
verzoek van Gabriël van 
Salvington.] 

  

http://www.urantia.org/nl/het-urantia-boek/verhandeling-54-problemen-ten-aanzien-van-de-opstand-van-lucifer#U54_6_11
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Richard Jernigan: Cineast en filmmaker 

 

Tijdens mijn bezoek aan de Europese 
Urantia Conferentie in Boedapest had ik 
het genoegen Richard Jernigan te 
ontmoeten. Richard is van beroep cineast 
en filmmaker. 

Hij heeft vanuit zijn grote interesse als 
lezer van het Urantia Boek een aantal 
Urantia gerelateerde producties op zijn 
naam staan. 

In 1977 ontdekte Richard Jernigan voor 
het eerst Het Urantia Boek. Grootgebracht 
in een godsdienstig gezin, bood Het 
Urantia Boek hem intelligente en 
aannemelijke antwoorden op vragen over 
God, wetenschap, bijbelgeschiedenis en 
het doel van het leven. “Dagelijks 
inspireert het mij en kleurt het mijn 
wereldbeeld totaal”, zegt hij. “Ik noem het 
mijn grote uitleg.” 

Sinds 1982 werkte hij onafgebroken in de 
film- en video-industrie en gebruikt die 
vaardigheden nu actief bij het promoten 
van Het Urantia Boek. 

In zijn op Het Urantia Boek gebaseerde 
documentaire: A Feast of Uncertainty (Een 
Feest van Onzekerheid) bezoekt Richard 

die plekken in Israël en de Palestijnse 
gebieden waar Jezus leefde en onderricht 
gaf. 

Deze documentaire werd ook tijdens de 
conferentie in Boedapest vertoond. 

Deze film is niet vrij beschikbaar maar u 
kunt korte ‘trailers’ hiervan vinden op 
Youtube. 

Richard heeft ook korte, web-applicatie 
video’s ontwikkeld die Het Urantia Boek 
en haar onderricht onder de aandacht 
brengen. 

Hij is medeoprichter van een wekelijkse 
studiegroep die sinds 1995 bijeenkomt en 
van Second Sunday, een maandelijkse op 
Urantia gebaseerde gebedsgroep. Hij 
woont in de Dallas regio, Texas. 

Een van de mooiste films van Richard is: 

Re-Imaging Jesus: An Introduction 

to the Urantia Book 

Een speelfilm die de leefomgeving 

weergeeft van het leven van Jezus, zijn 

missie, zijn openbare optreden en zijn 

belangrijkste lessen over een ‘Koninkrijk” 

- een enorme geestelijke beschaving die 

https://www.youtube.com/
https://youtu.be/rgp-RcgaJjU
https://youtu.be/rgp-RcgaJjU
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ons heelal doordringt - en zijn noodzaak 

om zijn boodschap te verspreiden over 

deze wereld. 

Ook kunt u van Richard bekijken: Non-

Traditional Jesus: An Introduction 

Een introductie van Jezus in het Urantia 

Boek. Voor de eerste maal getoond in 

2015 tijdens het Parlement van Wereld 

Religies. 

U kunt ook deze korte film bekijken op 

Youtube. 

In de Nieuwsbrief van 15 mei 2015 bent 

u ook geattendeerd op de documentaire 

van Richard Jernigan met als titel: 

Urantia, Nebadon en het Meester 

Universum. Het getal 3.840.101 

Een verkenning van Urantia’s numerieke 

verhouding tot zijn plaatselijk universum 

Nebadon en het meester-universum. Dit 

op basis van de kosmologie in Het 

Urantia Boek. 

Deze documentaires kunt u tevens 

vinden op onze website www.urantia.nl. 

Ik wens u veel kijkplezier. 

Jaap Terra 

  

https://youtu.be/Cn1vHyJn7Ts
https://youtu.be/Cn1vHyJn7Ts
https://youtu.be/loEnwEdRT_g
https://youtu.be/loEnwEdRT_g
http://www.urantia.nl/


 

stichting  nederlandstalig 

 

pagina 14 van 14 

 

Afsluitend filmpje:  

Look Beyond Borders - 4 minutes experiment 

 

Amnesty International maakte een werkelijk prachtig filmpje: 

Europeanen en vluchtelingen die nog geen jaar in Europa waren, moesten elkaar 4 minuten 
in de ogen kijken. 

Het resultaat? 

Een ontzettend ontroerend filmpje over elkaar (h)erkennen als mens. 

Klik hier om de video te bekijken. 

When talking about the problem of refugees, we use dehumanised language, which reduces human tragedy to numbers 
and statistics. But this suffering concerns real people, who – just like us - have families, loved ones, friends; their own 

stories, dreams, goals... Only when you sit down opposite a specific person and look into their eyes, you no longer see an 
anonymous refugee, one of the migrants, and notice the human before you, just like yourself – loving, suffering, dreaming... 

20 years ago, psychologist Arthur Aron discovered that 4 minutes of looking into each other's eyes can bring people closer. 
Using this discovery, we decided to carry out a simple experiment, during which refugees and Europeans sat opposite each 
other and looked into each other's eyes. Clearly, it is most important to give each other time to better understand and get 

to know each other. 

The experiment was conducted in Berlin: the city, which - first of all - is a symbol of overcoming the divisions, and secondly, 
seems to be the centre of the contemporary Europe. We wanted the movie created on the basis of the experiment to be as 

symbolic as possible – and to touch upon the general divisions between people. 

The experiment participants were ordinary people. The situations were not staged; we wanted to get natural, spontaneous 
reactions. The people sitting opposite each other had not known each other before and saw each other for the first time 

during the experiment. What is important, the refugees mostly came from Syria and had not been living in Europe for 
longer than a year. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U

