1. De dynamische relatie mens-universum.

De mens in moderne tijden functioneel gebonden. Zijn mandaat.
In zijn ontwikkelingsgang heeft de mens tot taak, onze planeet Aarde doeltreffend leefbaar te houden. Onze toekomst vereist, te werken aan fundamentele veranderingen die passen in een nieuw
tijdperk. Een veranderingsproces dat wetenschappelijk en structureel is toegesneden op de realiteit.
Zijdelings kan men zich afvragen of het universum uitdijt of juist krimpt. Dit laatste is, ondanks de
enorme omvang, in oorsprong een natuurkundig en wetenschappelijk aan te geven mogelijkheid.
Het mysterie mens in veranderende tijden.
Wetenschap en ervaringen onthullen geleidelijk het mysterie mens. Allereerst staat een hogere
macht vast. Dit berust op onmiskenbare feiten, beschreven In het boek De Transformatie. Voorts
blijkt wetenschappelijk dat al het leven is gehuld in z.g. vormvelden. Zonder die vorm- of levensvelden geen leven. Ze communiceren interactief. Zo opent zich een nieuw onderzoeksgebied dat de
mens fundamentele informatie biedt. Op grond van onderzoek en ervaringen bestaat de hypothese,
ofwel het voedt de verklaarbare stellingname, dat het menselijk veld na overlijden persoonsgebonden, onstoffelijk en vooral nog onbegrepen voort bestaat. Gezien de feiten een wonderlijk gebeuren.

Het bovenstaande loopt parallel met de tijdgeest. Mensen richten zich in deze tijd op de werkelijkheid. Wetenschap en ervaringen zetten daartoe aan. Er is een hogere macht. Die realiteit roept discussies op. Ze boeien de aandacht. Interessant is dat dit gegeven wijst op het aanwezig zijn van (simpel?) leven in het gehele universum. Wetenswaardig op grond van de erbij behorende uniformiteit.
De technologische revolutie geeft vertrouwen in de toekomst door daar gericht mee om te gaan.
Doelbewust globaliseren, vereist een netwerk van regels, normen en standaarden. Volstrekt onmisbaar. Burgers kunnen zich daarmee identificeren. Een onafhankelijk beleid maakt dit direct al mogelijk. In het waterstoftijdperk gaat de mens fundamenteel anders met traditionele vraagstukken om.
Ken de geschiedenis. Al sinds mensenheugenis verwerven primitieve gewetenloze machtslieden hun
macht grotendeels door het gruwelijk ombrengen van mannen, vrouwen, kinderen en kleuters. De
maatschappelijke gevolgen zijn ook nu desastreus. In moderne tijden levert geopolitiek machtsstreven niets op. Het is volstrekt achterhaald. Het leidt tot wraakzuchtige repercussies en remt economische groei af. Binnen en buiten landsgrenzen kolonialiseren, groot militair vertoon, maar ook de vaak
suïcidale sancties, zijn uit de tijd. In dit tijdperk ligt humaan denken aan de basis van economische
groei. Moraal, beschaving en mededogen staan in het centrum van de moderne samenleving. Die
samenleving ziet uit naar betrouwbare politieke leiders met gezond verstand.
United Mandate heeft geen politieke voorkeur. Is vrij van religieuze of spirituele ambities. Zij respecteert elke mensvriendelijke geloofsgemeenschap. In menig opzicht pleit zij voor een liberale markteconomie en voor kennis- en informatieoverdracht. Zij propageert het vrije ondernemerschap. Zowel
de grootsten als de kleine beginneling zijn de motor van economische groei. Welbewuste ondernemers laten geld niet rondgaan voor tijdelijk gewin, met soms desastreuze gevolgen. Zij geven het een
actieve, blijvend verstandige bestemming. Gezagdragers van de overheid dragen daaraan bij. Spelen
er een cruciale rol in. Zij stimuleren de activiteiten van de ondernemer. Helpen hen die te ontplooien.
Ieder vluchtelingendrama is een signaal. De daaruit voortkomende rampspoed dwingt, grootschalig
te werken aan fundamentele veranderingen. Er treden drie volwaardige beleidsprogramma’s in werking. Dit geschiedt direct nadat de basisfinanciering in orde is. Dan ook start het PR-traject. Het gehele proces structureel afronden - het organisatorisch volgroeid zijn - vindt binnen 10 jaar plaats. De
totale programmering staat gedetailleerd vast. De beleidsprogramma’s zijn selfsupporting.
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