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Het boek biedt inzicht in de onhoudbaarheid van het huidige economi-

sche systeem en de noodzaak van een omwenteling. Als makelaar van 

de samenleving bouwt Mariska aan een community van waaruit een 

Economie van de Liefde daadwerkelijk wordt gedragen en uitgerold over 

de wereld. Dit kan zij niet alleen. Om een gevleugelde samenleving te 

creëren is verbinding nodig tussen jonge en oudere generaties.  

Vervlechting vanuit het Meester-Gezel-Leerling principe waarbij iedereen 

tot zijn volste recht komt.  

Met dit document geven we je een inkijkje in het boek 
‘Economie van de Liefde’ geschreven door Mariska Appelman. 

Mariska Appelman is eigenaar van De Stijl Makelaardij en oprichter van The Style Foundation, waarmee 

zij onderwijsprojecten met een eerlijke economische basis opzet in Kenia. Haar wens is dorpen op te 

richten die leven volgens een Economie van de Liefde en dat uit te rollen over de hele wereld. Alles 

begint bij bewustwording. Om bewustwording te creëren schreef zij het boek over haar visie op deze 

nieuwe economie.

Boek bestellen: 
www.destijlmedia.nl
Copyright: 2016 Mariska Appelman 
 
Vormgeving: De Beer Grafimedia, 
Wervershoof 
 
Nederlandse en Europese rechten:
Uitgeverij Nieuwe Stijl B.V. – Enkhuizen, 2016 

http://www.destijlmedia.nl/


Tijdens de vele keukentafelgesprekken en internationale ontmoetingen, verkreeg Mariska belangrijke 

inzichten in de kanteling waarin wij ons bevinden. Zij ontdekte dat veel mensen wel willen transformeren, 

maar niet weten hoe. Zij die pogingen ondernemen, voelen dat zij de invloedcirkel niet bereiken. Het zijn 

de muren van de huidige samenlevingsstructuren die dat beletten. Op de zoektocht naar de waarheid, 

vond zij tóch een deurtje in de bijna onneembare vesting. Zij ontrafelde patronen en legde de gedeelde 

waarheid op tafel.

De oplossing ligt in het creëren van een holistische economie binnen een 
kleinschalige samenleving.





Een frisse kijk op de wereld
Mariska spreekt niet vanuit politiek, bedrijfsmatig, wetenschappelijk of pedagogisch gestuurde kanalen, 

maar vanuit de levenservaring van de ‘gewone’ mens. Zonder trucjes en vanuit een natuurlijke overtuiging 

en balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie. Deze balans is essentieel bij het ontwikkelen van een 

heldere visie op een samenleving die gestoeld is op liefde, transparantie en authenticiteit. 

De ware rijkdom van een mens, is het goede dat hij verricht in de wereld
- Kahlil Gibran-

Mariska’s frisse kijk biedt oplossingen voor het bouwen van een holistische economie. Zij bundelt vier leef-

gebieden binnen een Economie van de Liefde: onderwijs, gezondheidszorg, ecologie en economie.



Meester-Gezel-Leerling
De leerling loopt mee met de meester en 
kijkt, luistert en oefent.  De leerling wordt 
gezel en mag zich na bepaalde tijd meester 
noemen. Al doende leert men. 



Leefgebied 1: onderwijs
Ieder individu heeft een unieke en authentieke blauwdruk die past bij de eigen levensopdracht. Doceren 

heeft als doel dit authentieke zelf te ontwikkelen, in plaats van leerlingen een masker te leren dragen. De 

juiste scholing zorgt er voor dat een ieders talent naadloos aansluit bij hetgeen we op aarde te doen heb-

ben. 

Education is the most powerful weapon which you can use 
to change the World  - Nelson Mandela - 

De filosofie van het boek vergroot de bewustwording bij met name de z-generatie. Jongeren hebben het 

gevoel dat ze vastzitten in een hiërarchisch systeem. Ze zijn wars van autoriteit, maar hebben een hang 

naar zelfontplooiing. Zij raken geïnspireerd door persoonlijke helden: gepensioneerden en ervaringsdes-

kundigen die tot zelfinzicht zijn gekomen en de filosofie van Mariska omarmen. Zij die graag hun steentje 

bijdragen aan de samenleving.  





Leefgebied 2: gezondheidszorg 
De reguliere gezondheidszorg, benut vooral mannelijke energie. Het kent een dadendrang om het pro-

bleem zo snel mogelijk te verhelpen. De homeopathie, de natuurlijke geneesmiddelen, is gevuld met 

vrouwelijke energie. Als ze gaan samenwerken ontstaat er een Hieros Gamos ofwel een natuurlijke balans 

binnen de gezondheidszorg. Authentieke helingsmethoden krijgen hun plaats binnen onze samenleving 

terug. 

Wedijver versus samenwerking. Het een kan niet zonder het ander.

Denk aan zelfinzicht, kleurentherapie, klankschalentherapie, watertherapie en geneeskrachtige kruiden. 

Ook het lopen van het Labyrint der Wijsheid, Ayurveda, acupunctuur, fysiotherapie en massages krijgen 

een belangrijke plek.





Leefgebied 3: ecologie 
Regel nummer één binnen onze Economie van de Liefde is het respecteren van onze aarde. Geen uitput-

ting meer van haar natuurlijke bronnen en geen pesticiden en genetisch gemanipuleerde zaden. Oerzaden 

zullen onze samenleving gezond en overvloedig houden. In ieder oerzaadje ligt alles verscholen wat nodig 

is om te voeden, te helen en zich te vermenigvuldigen. Zonder hebzucht is er overvloed voor iedereen.

De wereld biedt genoeg voor een ieder, maar niet voor ieders hebzucht. 
-Mahatma Gandhi- 

De bodemschatten van ieder land behoren in eerste instantie de eigen bevolking toe. Is deze bevolking 

voldoende gevoed, dan kan de overvloed met de rest van de wereld gedeeld worden. 





Leefgebied 4: economie 
De huidige economie ontbeert betrokkenheid. Het grootschalige karakter en de hang naar materie maakt 

het ons onmogelijk te worden wie we zijn. De wedijver en angst regeren en werken vernietigend op de sa-

menleving en Moeder Aarde. We kunnen de weelde niet dragen en blijven hangen in oude economische 

patronen. Het competitieve systeem is passé. De economie heeft behoefte aan rust, verdieping en bezie-

ling vanuit het hart.  

Wanneer we inzien dat geld een middel is en geen doel op zich ontstaat er 
ruimte voor harmonie, vrede en overvloed.

Een kleinschalige samenleving op basis van co-creatie maakt burgers onderdeel van het vormingsproces 

van de eigen ziel en daarmee van de gemeenschap. Zingeving wordt geboren.





De toekomst... 
We lopen door de toegangspoort van ons mooie dorp. Het dorp is van ons allemaal, niemand is de baas. 

Wij respecteren elkaar. Bij een goed glas wijn zitten wij gezellig aan met vrienden. Uit de zelfvoorzienende 

paradijstuin eten we groenten en fruit. Vers en vrij van bestrijdingsmiddelen. 

We lachen om het verleden en kijken vol vertrouwen vooruit. We kunnen het ons niet meer voorstellen dat 

de mensheid eeuwenlang zo’n onbewust leven heeft geleid. Gevangen in cirkels van slaafse systemen. 

We zijn vrij.

 

Als je kunt zijn wie je bent en kunt doen waartoe je bent uitgerust, dan ben je 
de gelukkigste mens op aarde.
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