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Principes zijn de oorsprong of de bron waaruit gevolgen voortkomen. Wat we creëren is een proces dat
harmonieus of turbulent verloopt naar mate het overeenstemt met het achterliggende universele principe.
De schepping is een proces en de principes die in de
natuur gelden, gelden ook in de maatschappij.
Natuurwetten zijn een voortbrengsel van principes. Ze
zijn onveranderlijk! Door mensen gemaakte conventies en
wetten zijn variabel
en vaak niet te herleiden op
principes. Veelal zijn ze gewoon het gevolg van een
gewoonte, een traditionele vuistregel en hebben ze niet
de kwaliteit van een universele principe. Als regels of procedures niet in harmonie zijn met het achterliggende
principe, is disharmonie het gevolg. Natuurwetten maken
geen onderscheid; ze zijn altijd van toepassing, of wij ons
er nu van bewust zijn of niet. In tegenstelling tot
gebruiken zijn principes niet door mensen bedacht. Als we
principes begrijpen en ons leven op principes baseren
zullen we ze in alle omstandigheden kunnen toepassen
en harmonie en evenwicht ervaren. Test je gewoonten en
gebruiken om te zien of ze al dan niet gebaseerd zijn op
universele principes.
Oorzaak en gevolg.
Een principe waarvan wijsgeren en filosofen uit alle
beschavingen en religies de onveranderlijke factoren
ervan hebben aangeven, is het het principe van oorzaak
en gevolg (karma). Daarbij is de oorzaak het principe en
het gevolg is het vibrerende patroon of proces dat eruit
voortkomt. In het Oosten ziet men dit principe als een
manier van leven; het is een principe van ‘hoe’ dingen
gebeuren en in elkaar zitten. Als wat we denken en doen
niet overeenstemt met het principe van ‘eenheid’ (alles in
het universum is met elkaar verbonden) dan zal het eruit
voortkomende vibrerende patroon of proces turbulent zijn.
Bij principes is het zo dat wat op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt in feite logisch is. Principes herbergen een
tegenstelling die werkt: je moet dingen loslaten om iets te
bereiken. Leiders denken vaak op basis van hun positie
een absolute autoriteit te hebben en dat constant
ingrijpen een maatstaf is voor hun bekwaamheid. Feit is
dat ze met dit gedrag juist respect verliezen en hun
bemoeienissen worden als hinderlijk en ongepast
ervaren. Ware leiders geven het goede voorbeeld. They
lead by example! De ware leider is zelfbewust en handelt
daardoor altijd in overeenstemming met het principe van
eenheid. Hij weet dat gezonde invloed bij hem moet
beginnen om vervolgens naar buiten te golven. De effectieve manager probeert nooit via beperkingen en grenzen
productie te bevorderen maar door kansen te bieden.
Universele principes begrijpen betekent begrijpen hoe
dingen gebeuren. Tot slot: een principe is niet hetzelfde
als een waarde. Waarden en normen moeten op universele principes gebaseerd zijn willen zij effectief zijn. Er
ontstaat dan harmonie en evenwicht.
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“Je wordt een leider door natuurlijke ontwikkeling en niet door aangeleerde technieken” zegt Colin Turner, een internationale autoriteit op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling. Hij stelt dat het recept voor het ontwikkelen van leiderschap tien vitale ingrediënten bevat. 1) Integriteit en
ethiek: komen voort uit afstemming op principes, verduidelijking van
waarden en normen en doorlopende persoonlijke en professionele ontwikkeling. 2) Doelen en doelgerichtheid vragen om een persoonlijke missieverklaring voor je leven en het erop afstemmen van wat je doet en het
stellen van doelen binnen het kader van de missie. 3) Energie en
enthousiasme, resulteren uit het doen van dat waarvan je houdt en in
gelooft. 4) Moed en nuchterheid komen voort uit het besef dat vooruitgang betekent dat je fouten maakt. 5) Inzet en bewustzijn van prioriteiten zijn het gevolg van het besef dat je niet doodgaat van hard werken
in een baan waarvan je houdt, maar alleen als je hard werkt in een baan
waaraan je een hekel hebt. 6) Non-conformisme en onafhankelijkheid
komen voort uit jezelf kennen, jezelf begrijpen, op jezelf vertrouwen en
trouw zijn aan jezelf. Je maakt je niet langer zorgen over wat anderen
over je zeggen, want je bent je eigen persoon. 7) Inzicht en geduld ontstaan uit de wetenschap dat wat jij waarneemt niet altijd wordt waargenomen door anderen en dat dat alleen kan veranderen met geduld,
wederzijds bewustzijn en begrip. 8) Waardering en empathie komen
voort uit de wetenschap dat het ‘ik’ alleen echt tot ontwikkeling komt via
anderen. Waardering voor standpunten van anderen en met hen meeleven geven langetermijnrelaties substantie en diepgang. 9) Overtuiging
en toewijding spruiten voort uit de wetenschap dat overtuiging een
krachtiger hulpmiddel is dan welke andere methode dan ook en dat toewijding maatstaf is voor de mate waarin je betrokken bent bij dat waarin
je gelooft. Je handelingen komen overeen met de kracht van je overtuiging. 10) Liefde en aandacht. Liefde voor anderen en aandacht voor hun
behoeften vormen de krachtigste energie die er bestaat. Ieder van ons
krijgt uiteindelijk erkenning voor wie hij of zij is en niet voor wie hij of zij
probeert te zijn.

JAARBEURS 2017
29 november - 5 december
KKF-beursterrein, Prof. W.J.A. Kernkampweg 37

Doe mee aan Suriname’s grootste
business promotion evenement
VANAF HEDEN T/M VRIJDAG 30 JUNI KUNNEN DE DEELNEMERS VAN VORIG JAAR ZICH
OPGEVEN VOOR HUN OUDE LOCATIE.
Y
RL G
EARTIN
% kO
15RD
BI

15 % Early bird korting

voor registratie in de periode van 3 juli

t/m 29 september 2017.

Voor info: KKF-Beurssecretariaat, tel.no. 530311 tst. 110, 111
of 112
CITAAT
“Indrukwekkend en belangrijk willen lijken, gaat gepaard met kunstmatig gedrag. Mensen in
je macht willen hebben om zo respect af te dwingen geeft juist hen macht over jou. Iemand
van wie je iets wilt heeft immers in psychologisch opzicht altijd macht over je.” (Colin Turner)

BEKENDMAKING
Op grond van artikel 18 van de Handelsregisterwet G.B. 1962 no. 187 heeft de Kamer van Koophandel en
Fabrieken te Paramaribo haar Secretaris gelast te handelen als ware opgaaf gedaan van de opheffing van onderstaande bedrijven:
DOSSIER

HANDELSNAAM
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ACTIVITEIT

THE BRA PROMOTION

Charles Bergenweg 18

Promotion Bureau

40035
ASRUF MOESTAFA

40613

Havenlaan
Zuid
Havencomplex)
BAR RESTAURANT SQUEE- Grote Combeweg 14
ZY

41861

CAR KNOWLEDGE

47804
48056

XTREME AUDIO AND VISION Mozartstraat 84
SHOP
IN TOUCH
Javaweg BR. 219

48061

SLAGERIJ ONE

Anton Dragtenweg 188

48250

C.V. MAHABIR

Reebergprojekt 142D

Veeteeltbedrijf

48812

P.S. SUPERMARKET

Bananenweg 54

Winkelier

48816

H.M.G. JOEMRATI

Poseidonstraat 11

Opleidingsinstituut

48818

Tekenbureau

48824

UNLIMITED HOMEDESIGN Picassostraat 38a
STUDIO (UHS)
GODFREY WELCOME
Racaracweg 13

48828

RENT-A-TENT SURINAME

Rembrandtstraat 69

Verhuurbedrijf

48839

KARPER METALS

Projekt de Natuur perceel 30

Exporteur

48849

CENTURY INTERNATIONAL Clarapolder
BUSINESS
GOLD PRINT STUDIO
Kweeklustweg 43

40199

48855
48862

(Nieuwe Transportbedrijf

Rosalinastraat 14

Eet- En Drankinrichting

Monteur
Winkelier
Winkelier, Eet- En
Drankinrichting
Slager

Importeur, Exporteur

Importeur, Exporteur
Servicebureau

Sir Winston Churchillweg perceel Importeur, Bemiddelingsbureau
no. 1132
Khadiweg 20
Importeur

48869

SURINAME DENTAL EQUIPMENT
JT'S DESIGNERS COLLECTION
INTERNATIONAL
PEACE
MEDIATOR JOURNALIST
JAYJAY FLOWERS & PLANTS

48895

48864
48868

Antwerpenstraat 7

Persbureau

Terencestraat 15

Importeur

KEN FASHION

Basitostraat 1447

Winkelier

48898

WALDA PINAS

Appelsteeg 15

48905

VAKANTIE-OORD OTOBAN- Nieuw Lombe
DA
STAGE BEMIDDELINGSBU- Dr. Sophie Redmondstraat 240
REAU EXCELLENCE

63073

Exporteur, Drankinrichting,
Winkelier
Vakantieoord, Pension
Bemiddelingsbureau

De KKF bevordert een cultuur van ondernemerschap en daardoor economische groei in
Suriname door het zakenleven te dienen, te
vertegenwoordigen en te versterken.

KKF INFO
Dagelijks op SCC TV,
Channel 20-2 rond 17.30 uur.

