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Missie
Elk individuele leven is verbonden met het leven van talloze andere levensvormen, en zo zijn zij
verbonden met ieder van ons. Wanneer we die verbondenheid niet meer ervaren verbreken we binnen
onszelf de verbinding met de wonderlijke stroom van het leven. Dit leidt tot gevoelens van
vervreemding en isolement, verlies van respect voor onze medemens en uitputting van onze eigen
levenskracht, maar opent ook de weg naar uitbuiting van de Aarde en de natuur. Dat duurzaamheid en
het welzijn van de Aarde nu van ieder van ons een inzet vragen, wordt langzamerhand wereldwijd
aanvaard.

Visie
Als mens zijn we deel van de natuur, maar velen zijn de verbinding met de natuur kwijt. Als we
bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee
verbonden voelt, vernietig je niet.
NatuurCollege verenigt een aantal personen die leven en werken vanuit deze uitgangspunten en die
een bijdrage willen leveren aan het groeiende bewustzijn van de eenheid van alle leven, en een
duurzame toekomst van dat leven. NatuurCollege zet zich expliciet in voor het herstel van de
verbondenheid tussen mens en natuur; de ‘binnenkant’ van duurzaamheid.

Verbinding
Vanuit verbondenheid met je eigen innerlijk is echte verbinding met je omgeving mogelijk en kan
richting aan de toekomst worden gegeven. Juist de natuur kan ons die verbondenheid en de samenhang
tussen alles als geen ander laten zien. En juist de natuur kan ons inspireren om niet alleen als individu,
maar ook als organisatie onze plek te vinden op en onze bijdrage te leveren aan een Aarde die in
balans is. Ook het komende jaar zal het NatuurCollege zich blijven inzetten om genoemde
doelstellingen te realiseren met o.a. aandacht voor:
• Jongeren
• Ronde Tafelbijeenkomsten
• Lezingen en trainingen
• Media en Publicaties
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