Welke Bloem ben jij ?
WERELDWIJD ZAAIPROJECT
VAN 99.999 'MENSBLOEMEN' IN 11 TALEN

Welke Bloem ben jij ?
WERELDWIJD ZAAIPROJECT
VA N M E N S B L O E M E N
Het mondiale Quantum-Art Zaaiproject - Welke Bloem ben Jij ? - is een
ludieke oproep aan de wereld om het leven
w e e r
schoonheid en betekenis te te geven. De Quantum-sprong naar
een meer bewuste en empatische samenleving.
Meer en meer mensen beseffen hun unieke plek in het universum
als onderdeel van het grote geheel. De Mens een Bloem - als
wonder van de schepping - is een uitnodiging om samen tot
bloei te komen en het leven te leven als een kunstwerk.
Al vanaf 1991 zaait het kunstenaarsduo wereldwijd -vanuit
het Quantum-Art project ‘The Unifying Spiritual Field of the
World’- vergulde kiemplantjes aan bijzondere mensen die een
belangrijke rol spelen in het veranderend bewustzijn. O.a. de Dalai
Lama, Michael Gorbatsov en Nelson Mandela ontvingen deze
Kiemplantjes van verbinding. In de loop van de jaren is de kleine
Zaailing uitgegroeid tot de Mens een Bloem. De Bloem als spiegel
van de ziel vormde eeuwenlang een inspiratiebron voor dichters,
kunstenaars, musici en mystici in de vormgeving van ons menszijn.
In ‘De Nieuwe Aarde’ van Eckhart Tolle wijst hij op de Bloem als metafoor
van het eerste ontwaken van de aarde; ‘Ga door de poort van het nu en
wordt doorschijnend als een Bloem’. Osho verhaalt dat de gouden bloem,
de schoonheid, de pracht en de vreugde van het Zijn presenteert: het
bewustzijn van de Nieuwe Mens.
In de subcultuur van de de Flowerpower in de jaren ’60 was de bloem de
stralende metafoor voor harmonie, vrede en vrijheid.
Ieder mens is een unieke Zaailing op de Wereldakker Aarde in het
verlangen te worden tot wie we in diepste wezen zijn en uit te groeien
tot een Bloem.
Met het zaaien van de sticker-Bloemen uit het Zaaiproject: Which Flower
are You? roepen de kunstenaars de wereld op, om ons te verbinden en samen
te ontdekken dat wij medescheppers zijn van onze eigen werkelijkheid. Een
ludieke wereldwijde wake-up call in 11 talen voor een meer duurzame,
bewuste en compassievolle samenleving.
Het kunstproject “De Mens een bloem” is een uitnodiging aan alle mensen,
als medescheppers om samen deze visie wereldwijd uit te zaaien. Zo kan
deze Wereldakker groeien tot een Wereldpaspoort voor Humanity, een
uitnodiging om samen tot bloei te komen in een compassie- en vredevolle
wereld. met de retorische vraag: Which Flower are You?

Which Flower are You?
THE GLOBAL SOWING PROJECT BY
‘ T H E H U M A N , A F L O W E R’
The global Quantum Art sowing project - Which
Flower are You? - is a playful wake-up call to the
wor l d ,
to create a more beautiful and meaningful society, to
encourage us to find our connection to each other and to inspire each
other to create a more beautiful and peaceful multicultural society. A
quantum leap to a more conscious, meaningful and empathetic society.
More and more people are becoming aware of their unique place in the
universe as part of nature. Human Beings as Flowers - as miracles of
creation - is a poetic metaphor and an invitation to blossom together and
to live Life as a Work of Art.
Since 1991, the artistduo have been creating the Quantum Art project
The Unifying Spiritual Field of the World
World, within which they sow gilded
Seedlings dedicated to remarkable people who have played an important
role in changing consciousness. So far they have created these Seedlings of
connection for people like Mother Theresa, Sister Jayanti, the Dalai Lama,
Mikhail Gorbachev, and Nelson Mandela.
In the course of the years, the small Seed grows into the Human, a Flower.
Since the dawn of human consciousness, the Flower has been a symbol of
the transcending dimension of our human existence and a metaphor for its
deep connection with the creation of the world. For centuries, the Flower
as the mirror of the soul has inspired poets, artists, musicians, and mystics
in their efforts to shape humankind.
In his book A New Earth, Eckhart Tolle uses the Flower as a metaphor for
the earth’s first awakening: ‘Pass through the gates of the now and become
translucent, like a flower.’
Osho tells us that the golden flower represents the beauty, the splendour,
and the joy of Being: the Flower is the consciousness of the New Human.
The Flower power subculture of the sixties used the flower as a metaphor
for harmony, peace, and freedom.
‘Fundamentally, humankind is like a flower in the metaphysical garden
of the world.’
By sowing the sticker Flowers – Which Flower are you? – the artists call
upon the world to connect us and to discover together that we are the cocreators of our own reality. It is a playful, global wake-up call for a more a
sustainable, conscious, and compassionate society in eleven languages.
The art project ‘The Human, a Flower’, is an invitation to all people – as
co-creators – to sow these ‘Flowers’ globally and together replenish life
with beauty and meaning. This is how the Field of the Earth will become a
Passport for Humanity, with the rhetorical question: Which Flower are You?

Which Flower are You?

GOUDEN

The Third Golden Plant Gorbatsov,
Chairman of ‘the International Green Cross’ 1993

June 11th, 1992, the second golden
plant was planted on the world’s
ecology congress, unced Rio-’92, Brasil.

The 4th Golden Plant is handed over to the Nelson Mandela foundation
in 2011 in pearl, South Africa to honour Nelson.

The 5th Golden Plant is offered august 31
1997 at the International peace conference
on North- and South Korea and temporary
placed at the Yi Jun Ping Museum The Hague.

OVERHANDIGINGEN

PLANTEN

The first Golden Plant was planted by the then president,
Vladimir Markariants, on december 7th, 1989 Armenia

The 6th Golden Plant is waiting for Oprah Winfrey as shining icon of the special Female Energy.

OVER DE WERELD

DE TEMPELHOF * QUANTUM ART 1991

Vanaf 1991 - The Unifying Spiritual Field of The World - noemt het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas hun kunst al Quantum
Art, verbeeld in een aantal mondiale projecten.
De Quantum-fysica zoekt o.a. naar de fundamentele wetten van de wordingsgeschiedenis van mens en evolutie. Macro = Micro en
Micro = Macro. De mens als blauwdruk van de hele evolutie: van sterrenstof naar de mens van nu. We are Nature ! Materie en Energie
Quantum Art; is de nieuwe creatieve symbiose tussen economie en spiritualiteit, tussen cultuur en natuur, tussen Oosters en Westers
denken, tussen individu en maatschappij.
De mens wordt zich hierbij bewust dat alles met alles verbonden is en zij deel is van het grote geheel. Dat de hele evolutie zich op een
unieke manier in ieder Mens manifesteert: ‘Wij zijn natuur en doortrokken van het intrinsieke verlangen om open te gaan en te groeien
van donker naar licht om te worden tot wie we in diepste wezen zijn’. Vanuit dit verlangen ontstaan de 3 grote levensvragen: Wie ben ik?
Wat is de zin van het leven? en Hoe geef ik dit leven vorm?
Hier spreekt de stem van ons hart als medeschepper. Het daagt ons uit om een nieuwe creatieve ruimte te vinden, om het leven opnieuw
betekenis te geven en bewust te worden van de gezamenlijke verantwoordelijkheid die dit nieuwe levensgevoel met zich meebrengt.
Ons bewustzijn wordt een deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel denken naar universeel denken: Het Ik wordt Wij!
Deze Quantum Sprong genereert een totaal nieuw, betekenisvol mens- en wereldbeeld: Een poëtische verbeelding en vormgeving van
ons leven. De terugkeer naar de verwondering. De terugkeer van de scheppende Mens op weg naar een Nieuwe Renaissance. Het
kunstenaarsduo heeft dit verbeeld in een aantal mondiale projecten o.a. The Metaphysical Garden, The Unifying Spiritual Field of the
World en Anima Mundi.

Quantum Art = Het Leven als Kunstwerk

Huub & Adelheid Kortekaas * De Tempelhof

