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WE HAVE BEEN SERVING THE BUSINESS COMMUNITY SINCE 1910

Functioneren op vier lichaamsniveaus

JAARBEURS 2017

Vaak houden we onze geest bezig met gedachten over wat we zouden
moeten doen of met ons schuldig voelen over wat we nagelaten hebben
te doen en over gemiste kansen. Kortom met zorgelijke gedachten die
ons afhouden van creatieve acties. Gedachten zijn subtiele, vitale, creatieve krachten die doorlopend ons leven vorm geven. We bespreken
vier lichaamsniveau’s.
Het laagste niveau is het fysieke lichaam. Dat wat wij zien als we in de
spiegel kijken. Boven dit niveau van het fysieke lichaam staat het
lichaamsniveau van gevoelens en verlangens. Het derde en nog hogere
lichaamsniveau is de krachtige energie van het denken oftewel het
mentale lichaamsniveau. Dit niveau beinvloed in niet geringe mate ons
emotioneel en fysiek lichaam. Het vierde en hoogste niveau is het spirituele lichaamsniveau, dat perfect is en het diepste van binnen zit.
Dit is het niveau waar de intuïtie, die het altijd bij het rechte eind
heeft en nooit fouten maakt, opereert. Als dit vierde niveau geactiveerd is denkt je geest automatisch constructief, positief en effectief en zijn je emoties beheerst en volkomen onder controle terwijl je
fysieke lichaam juist en correct handelt. Worden het spirituele en het
mentale lichaamsniveau echter verwaarloosd dan genereert de mens
maar weinig kracht en kan hij niet effectief zijn. Hij performed dan
ondermaats. Vergelijkt dit maar met een auto met 4 cylinders waarvan twee het niet doen. De motor zal maar weinig kracht kunnen genereren. Als we om ons heen kijken en misschien ook een beetje naar
onszelf dan zien we dat de meeste mensen uitsluitend functioneren op
hun twee laagste niveaus: het fysieke niveau en het niveau van gevoelens en verlangens. Zij houden zich slechts bezig met het bevredigen
van hun lichamelijke en emotionele behoeften en verlangens. Hun creatieve geest gebruiken ze sporadisch en van het spirituele niveau zijn
zij zich amper bewust of ontkennen het bestaan ervan. Slechts weinigen benutten tenvolle alle vier lichaamniveaus en functioneren daardoor op volle kracht. De reclame-industrie weet dat en richt zich
daarom op het fysieke en emotionele niveau. Daarmee bereikt ze
uiteraard de meeste mensen. Je zal zelden of nooit een advertentie
zien die gericht is op het mentale of spirituele niveau. Slechts weinigen gebuiken hun mentale niveau om creatief te denken en daarom
verkeert maar een heel klein percentage van de wereldbevolking in
economisch en financieel opzicht in goede doen. De sleutel tot succes
is dus duidelijk gelegen in het ontwikkelen en harmonieus laten samenwerken van alle vier lichaamsniveaus. RMD

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.
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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
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“ Alle waarheid kent drie stadia. Eerst wordt ze geridiculiseerd, vervolgens wordt ze
hevig bestreden en daarna wordt ze geaccepteerd als vanzelfspreken.”

( Arthur

Schopenhauer)

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:
HANDELSNAAM

ADRES

43962

RABIAGATOEN RAHAMAT

Commissaris Thurkowweg BR. 607

47010

SHARIEF KHAN DHAURI

Indira Gandhiweg 44

System t.b.v. de Suriname National Training Authority. Om productiviteit

47014

SABA INVESTMENTS

Kapitein Arthur Philipstraat 75

en concurrentievermogen van Suriname te versterken moet het technisch

47022

LEI WENWU

Gouverneurstraat 103

47027
47028

JC PASSENGER HANDLING CON- Mati Pasi 26
SULTANCY
TOMMY'S ELECTRONICS
Mahonylaan 71 (in een der units)

47036

YU ZHANGZHEN

Verlengde Mahonylaan 39

Importeur

47038

XAVI'S ENTERPRISE

Sastrodisoemoweg 43

Importeur

47042

CAI MEIHUA

St. Theodorusweg 51A

Importeur

47059

MEDIA EN PUBLICITAIRE DIENST- Aboenawrokostraat 22
VERLENING afgekort MPD

47062

CYNTH HAIR & COSMETICA

47073

SADHANA SEWKARANSING

Jodenbreestraat 15-17, unit 72, 1e Importeur
etage
Helena Christinaweg BR. 154
Verhuurbedrijf, Leverancier

47076

SHAILESH DEBIPERSAD

Fausiaweg 6

Autobusbedrijf

47084

WESTERCAPPEL GLENN E.

Waterkant Centrale Markt

Standhouder

47096

J.B. ENTERTAINMENT

Ramlakhanstraat 60

Servicebureau, Promotion Bureau

47103

MOSHA PRODUCTION

Zuurzakstraat 34

Opnamestudio

47140
47156

MARLON'S PROPERTY AND PER- Amaktistraat 16
SONAL SERVICE
CLIF'S SECURITY
Albionweg 7

47174

J.E. SIMSON

Granietstraat 80

Winkelier

47179

DEAN ORON

Surimomboweg 10

Taxibedrijf, Transportbedrijf

47180
47181

ALPHA CONSULTANCY & CON- Copernicusstraat 133
TRACTING
R. BUYER COMPANY
Viooltjestraat 11

47187

K. LOUIS

St. Jozefstraat 13b

Importeur

47190

J.A.R. STRIJK

Asidonhopostraat 1

Importeur

47193

WU HONGCOU

J.d. Gompertsstraat 78-80

Importeur

Labor Market Information System

DOSSIER

ACTIVITEIT
Importeur, Exporteur

Justine C. Pierre van Dun, Pierre Barnette & Assoiciates LTD (DBA), presenteerde op onze ondernemersavond het Labor Market Information

en beroepsonderwijs verbeteren en beter aansluiten op de vraag van de
arbeidsmarkt.
Ons onderwijs moet voorts ook voldoen aan kwaliteitseisen en beroepsstandaarden die regionaal en internationaal gelden. De inleider is Labor Market,
Midration, Statistics en TVET specialist. TVET staat voor Technical and
Vocational Education and Training. Justine Pierre doet momenteel een onderzoek naar de arbeidsmarktbehoefte en benadrukte het belang van dit onderzoek.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder alle relevante groepen waaronder ondernemers en arbeidsgroepen. De inleider gaf het belang aan van het onderzoek
voor werkgevers want hierdoor kunnen arbeidskrachten met de juiste competenties worden opgeleid. Aan de hand van statistieken gaf de inleider aan dat de
werkloosheid onder vooral laaggeschoolden is toegenomen en dat deze zorgwekkende situatie aangepakt moet worden. Het onderzoek van Justine Pierre zal
3 maanden in beslagnemen en de daaruit verkregen data zullen gebruikt worden
om de SNTA, de Suriname National Training Authority op te zetten. RMD
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In 1947 produceerde Amerika de eerste 178000 Televisiesets. Dertien jaren
later hadden de amerikanen al circa 35% meer tv’s gekocht dan er woningen
waren. In de preambule van de Amerikaanse Televisie Code staat dat het de
verantwoordelijkheid van de Tv-stations is om zich er constant van te vergewissen dat de kijkers in de eerste plaats een thuispubliek zijn en dat de relatie
tv-station en kijker er een is van gast en gastheer. En als gast hoor je je netjes
te gedragen niet waar? Programma’s moeten daarom plezierig, informatief,
educatief, entertaining etc. zijn en qua stijl en inhoud hoort rekening gehouden
te worden met verwachtingen van kijkers en hun conceptie van het medium. In
Suriname luistert dat kennelijk niet zo nauw want het komt nogal eens voor dat
op tijden waarop jonge kinderen nog niet naar bed zijn ouders verrast worden
door beelden waaraan ze hun jonge kinderen niet graag blootstellen. En reken
maar dat juist op zulke momenten is de remote controle niet bij de hand is om
nog snel te kunnen weg-zappen. ‘The power of television took us by surprise’
zei iemand en velen zijn zich niet eens bewust van de impact ervan op hun
leven. Binnen een paar jaren schoten als paddestoelen vele stations op in ons
electronische media landschap. De impact van tv op ons leven valt niet te
onderschatten. Ga maar eens na hoeveel uren van ons kostbaar leven wij voor
de buis gekluisterd zitten. TV en andere electronische media hebben ons overrompeld. Het tempo van de technologische ontwikkeling is ons kennelijk te
machtig waardoor we niet tot een constructieve reflectie kwamen met als
gevolg dat ‘the technology shaped us before we could shape it’. We zijn verslaafd geraakt aan tv-kijken en onze smartphone fascineert en biologeert ons
door haar vele mogelijkheden. Zelfs in de kerk zie je soms gelovigen er stiekem mee bezig zijn. Zijn wij beroofd van het beleven en ervaren van onze numomenten, onze first hand reality? De meesten bagatelliseren dit alles i.p.v.
bewust en verstandig te bepalen hoe voortaan gecontroleerd gebruik te maken
van TV, smartphone en ander technologische snufjes. ‘We should perceive ourselves more as actors than as victims of the electronic media’ zeggen zij die
zich zorgen maken over deze aangelegenheid.

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

Importeur, Exporteur
Bemiddelingsbureau,
Projektontwikkelaar
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Adviesbureau, Opleidingsinstituut

Bewakingsdienst, Beveiligingsdienst
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Aannemer, Adviesbureau
Opkoper

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

