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Neemt u een abonnement op “Reflectie” ?

(Een jaarabonnement kost Euro 17,50.)

Ja, ik abonneer mij, tot wederopzegging, op “Reflectie”. Hieronder volgen mijn gegevens.

Dhr. / Mevr.:_________________________________________________ [Naam, voorletter(s)]

Adres: _______________________________________________________________________

Postcode en woonplaats:_________________________________________________________

Bank- / gironummer:_______________________ Handtekening:_________________________

Opmerking: Ook wanneer u abonnee was op VK-Visie, graag het abonnement op Reflectie opgeven.

A.U.B. inzenden aan: Redactie “Reflectie”, Hottenvoortsweg 12-A, 8105 RX Luttenberg.

N.B.: in 2004 verschijnt alleen nog nr. 3 (het decembernummer). Uw jaarabonnement loopt dus tot en met nr. 3

van de jaargang 2005. Mocht u de niet-verschenen jaargang 2003 van VK-Visie reeds eerder vooruitbetaald

hebben, dan ontvangt u de nummers t/m 2005 – 3 uiteraard kosteloos.

Reflecteren op Reflectie

Het is dus Reflectie geworden. Het oude, ver-

trouwde tijdschrift VK-Visie heeft plaats ge-

maakt voor Reflectie. De nieuwe redactie heeft

na lang brainstormen gemeend er goed aan te

doen voor deze naam te kiezen. Zij wil met deze

naam aangeven, dat het blad een Reflectie wil

zijn van wat er op religieus en spiritueel gebied

zoal in Nederland leeft. We willen ‘reflectief’

zijn in twee opzichten. Enerzijds bieden we u

vier keer per jaar een keur van artikelen aan, die

geschreven zijn vanuit de eigen gelederen van

onze Vrij-Katholieke Kerk. Hierbij denken we

zeker ook aan artikelen van – onder andere – min

of meer trouwe bezoekers van de onze Kerk, zo-

als dat in dit nummer al het geval is. Anderzijds

plaatsen we ook artikelen van niet- Vrij-Katho-

lieken. De redactie is namelijk unaniem van mening, dat Reflec-

tie een universeel en open magazine moet zijn, waarin vanuit

verschillende visies bijdragen geplaatst kunnen worden. De

VKK kent immers geen dogma’s of vastomlijnde leer.

Toch is Reflectie een Vrij-Katholiek blad, al is gekozen

voor een open podium, met artikelen van anderen, artikelen

die binnen het Vrij-Katholieke denken – hoe moeilijk dat na-

der te karakteriseren zou zijn – in het algemeen wel instem-

ming zullen vinden. We hopen in de volgende nummers met

meer artikelen van ‘eigen bodem’, ook een bindend element te

scheppen binnen vrij-katholiek Nederland.

Waarom VK-Visie niet verscheen
Een dubbeldik nummer deze keer, omdat lange tijd het lande-

lijke kerkblad niet op de deurmat viel. De reden is velen be-

kend, maar we zetten voor degenen die niet van de hoed en de

rand weten een en ander nog eens op een rijtje.

Na het besluit van het Nederlandse episcopaat (najaar

2002) wijdingen voor iedere geschikte kandidaat open te stel-

len, ongeacht de sekse, ontstond er in de internationale Kerk

méér dan een verschil van mening hierover. Het besluit leidde

tot een internationaal conflict. De overgrote meerderheid van

de Kerk in Nederland stond achter het genomen besluit. De

aandacht voor en het werken aan de oplossing van dit conflict

stond centraal, waardoor o.a. VK-Visie werd opgeschort. Na-

dat gebleken was, dat er in internationaal verband geweigerd

werd over het onderwerp van wijdingen voor vrouwen ook

maar te willen discussiëren, besloot Nederland (juni 2003)

zelfstandig verder te gaan als De Vrij-Katholieke Kerk in Ne-

derland, zonder zich geheel afgescheiden te voelen van de Li-

beral Catholic Church. De zaak waar het allemaal om draaide,

was voor ons een principiële: een eigentijdse Kerk kan en mag

vrouwen niet meer buitensluiten.

Er was nu opnieuw voldoende werk aan de winkel, waard-

oor aan VK-Visie nog geen prioriteit kon worden gegeven.

Door deze kwestie verscheen VK-Visie ruim anderhalf jaar

niet. De oude redactie trad bovendien reeds eerder terug; er

moest dus een nieuwe redactie worden gezocht. �

We denken, dat het toelaten van vrouwen tot

alle wijdingen, dus ook onder anderen die van

priester, de VKK alleen maar goed zal doen.

Een nieuwe redactie
Dit jaar werd mij gevraagd de redactie op mij te

nemen. Na enige aarzeling besloot ik ja te zeg-

gen. De aarzeling heeft te maken met mijn free-

lancerschap. Ik ben zestig jaar, heb geen uitzicht

op vut of pensioen en moet dus hard werken om

mijn boterham met pindakaas te verdienen.

Bovendien ben ik hoofdredacteur van het blad

Terugkeer, tijdschrift rond bijnadoodervaringen

en zingeving. Ook dit pro deo. Gelukkig neemt

collega Rudolf Smit, als eindredacteur van

Terugkeer, mij veel werk, zo niet het meeste

werk uit handen, zodat ik mij kan bezighouden met het leggen

van contact met mensen die bereid zijn een bijdrage te leveren

aan ons blad, Reflectie. Priester Frits Moers was bereid eindre-

dacteur te worden, terwijl collega Rudolf Smit zich gaat bezig-

houden met de lay-out en de contacten met de drukker. Onder

die condities wilde ik ook het hoofdredacteurschap van dit

blad op mij nemen. Frits is verder een prima corrector, en hij

wordt hierin, eveneens vakkundig, bijgestaan door Hendrik S.

de Bruin die, als oud-hoofdredacteur ter uitgeverij, op dit

gebied zijn sporen heeft verdiend. Opmerkelijk zoals het gaat:

een oud-leraar en een oud-redacteur en een redacteur/ journa-

list in de redactie.

Verder maken onze regionair bisschop Frank den Outer, en

Rien van Geet deel uit van de redactie. Ook zij nemen de kopij

kritisch door. Denk nu niet dat regionaris Frank den Outer zijn

veto over artikelen uitspreekt. “Waar blijf je nu met je redacti-

onele onafhankelijkheid?”, meesmuilde een collega. Ik kon

hem geruststellen, dat onze bisschop zich een enthousiast en

loyaal redactielid toont. Kritisch, maar wel met het besef dat

Reflectie een open blad moet zijn met verschillende visies.

Al met al, een prima redactie, die zich door de bergen kopij

– die ik overal vandaan haalde – heen worstelde.

Nadenken over leven en dood
In dit eerste nummer, in het nieuwe jasje, schenken we in een

aantal artikelel aandacht aan het thema ‘leven en dood’.

Nog steeds zien mensen de onafwendbare dood met veel

vrees tegemoet, ook al geloven ze in een hemel. Die overgang

maakt hen angstig. De dood, zo leren Kerken, is de laatste vijand

die overwonnen moet worden, maar mensen met een bijna-dood-

ervaring vertellen heel wat anders; ze spreken van een liefdevolle

Aanwezigheid, van begrip, van liefde en niet van een oordeel.

Tijdens het consecratiegebed in de H. Mis richten we ons in

de Vrij-Katholieke Kerk, bij het gebed voor de overledenen, op

allen die zijn overgegaan en plaatsen hen in het geestelijke licht

van de bevrijding. In de kerkruimte bevinden zich velen – niet fy-

siek – die recentelijk zijn overgegaan. Zij worden door de geeste-

lijke kracht gestimuleerd hun ontwikkeling verder te vervolgen.
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Lambèrt de Kwant

Van de hoofdredacteur



Keur aan artikelen
In dit nummer ook meerdere artikelen van mijn hand, waarbij

ik er nadrukkelijk op wijs, dat het niet mijn bedoeling is iedere

keer het blad vol te schrijven. Onder tijdsdruk (“we” wilden

per sé‚ na de zomervakantie verschijnen) kon het deze keer

niet anders. In dit nummer dus een keur aan artikelen, waarvan

ik er enkele noem:

� Regionaris Frank den Outer staat stil bij de vraag of we op

de goede weg zijn, en onze voorzittend bisschop Tom

Degenaars spreekt van een nieuw begin en de VKK in de

21e eeuw.

� Ronald Engelse staat stil bij Hemelvaart, weliswaar als

feestdag al achter de rug, maar de betekenis daarvan is ook

in september actueel.

� In dit nummer wordt, zoals hierboven al gezegd, uitvoerig

ingegaan op vragen rond leven en dood, zoals in mijn artikel

Suïcide en dan? en De bijnadoodervaring als zingeving.

� En Leven is: op weg gaan met de dood, zo luidt de kop van

het artikel van Frits Moers. Jammer, dat we een tweetal

uitgebreide artikelen van andere auteurs door plaatsgebrek

moesten uitstellen.

� Caroline Hulshof, één van de leden van de kerkgemeente

Raalte, schreef samen met twee reisgenoten een impressie

over hun reis naar Peru.

� De bij velen bekende Joanne Klink gaat in op tal van door-

gevingen, die spreken van ingrijpende veranderingen en

gebeurtenissen.

� Ook een boeiend interview dat Herbert van Erkelens had

met Louise Engelen over haar boek Het goddelijk lied van

Jezus van Nazareth, waarin de lessen van Krishna en Jezus

verweven zijn.

� In een ander artikel ga ik in op de vraag of er sprake is van

een paradigmaverandering. Dat naar aanleiding van tal van

publicaties over het “Zero Point Field”, zoals dit ook ter

sprake komt in de bespreking van het boek Het Veld van

McTaggart.

� Ten slotte in dit nummer nogal wat boekbesprekingen. We

hopen hiermee tegemoet te komen aan de vraag om meer te

informeren over boeken op spiritueel en religieus gebied.

Vanaf het volgende nummer zal er ook een rubriek “Wetens-

waardigheden uit de kerkgemeenten” worden geplaatst, vanuit

de vaardige hand van Hendrik S. de Bruin.

Kortom, een keur aan artikelen, waarbij ik erop wil wijzen

dat de visie in een aantal artikelen niet het standpunt van de

VKK en dat van de redactie vertolkt. Ook binnen de redactie

wordt over een aantal zaken die in de bijdragen ter sprake ko-

men, verschillend gedacht.

Wel hopen we hiermee een discussie op gang te brengen.

In het volgende nummer zullen we uw eventuele reacties op

artikelen plaatsen. We raken graag met onze lezers in gesprek

en blijven daardoor op de hoogte van wat er zoal leeft. Aarzel

dus niet om te reageren en te reflecteren. Dat is óók een bedoe-

ling van Reflectie.

Lambèrt de Kwant.
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Een nieuw begin

+ Tom Degenaars

Het is mij een vreugde in uw nieuwe Nederlandse kerkorgaan
een korte inleiding te schrijven.

Allereerst een woord van dank aan allen – met name aan de nieuwe redactie – die
bijgedragen hebben aan de herrijzenis van ons populaire kerkblad in Nederland. Voorts

nog een gelukwens aan lezers en medewerkers: de leden, belangstellenden, besturen,
clerezij en niet in het minst onze regionaris: proficiat!

Uw inzet is niet vergeefs geweest. Persoonlijk heb ik het vorige magazine VK Visie,
voorheen geheten De Vrij-Katholiek, het voorbeeld van een goed kerkblad gevonden.

Moge het nieuwe magazine minstens van even goede kwaliteit zijn!

Met een goed tijdschrift kan het ook de moeite waard zijn ons kerkelijk verleden te
bekijken. Wist u bijvoorbeeld dat Mgr. Wedgwood ook regionaris is geweest van het
‘Nederlandsche Diocees’? Zijn benoeming als zodanig geschiedde op 12 april 1928.

Vier maanden later werd Dr. Vreede bisschop voor het nieuwe diocees ‘Nederlandsch
Indië’. Leest u maar eens de interessante eerste jaargang van De Vrij Katholiek.

Ik wens uw nieuwe VK-orgaan een bloeiende toekomst toe.

+ Tom, voorzittend bisschop.
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Spirit — Textielschilderij van Madelon van Oyen

PETER OLAF BAAIJ

Een nieuwe bisschop in de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Kort voor het ter perse gaan van dit nummer van Reflectie bereikte
ons het bericht, dat de voordracht voor het episcopaat van

priester Baaij volledig en van harte is geaccepteerd door de
Algemene Bisschoppelijke Synode.

Deze A.B.S. werd gehouden in augustus jl. te Natoye in België.

Peter Baaij is dus nu een gekozen bisschop.

Wij wensen mgr. Baaij liefde en wijsheid toe
en Christus’zegen op zijn werk als bisschop.

De consecratie tot bisschop zal volgend kalenderjaar
plaatsvinden, vermoedelijk met Pinksteren 2005.

In het volgende nummer van Reflectie zullen wij nader
ingaan op deze bisschopsbenoeming van mgr. Baaij.



verenigbare grootheden worden gezien, kunnen vragen aan

beide worden gesteld. We willen allemaal graag weten, hoe

de dingen in de wereld in elkaar steken en hoe ze zijn ont-

staan. Maar we vragen ons ook af, wat de zin en het doel van

dit leven is. De vraag die centraal staat in dit boek luidt:

‘Wat vertelt de wetenschap over mijzelf, over mijn plaats in de

kosmos, over de zin van mijn bestaan?’

Geboren en opgegroeid in India, gevoed door de traditie

van het oude weten én daarnaast geschoold in westerse weten-

schappelijke disciplines als de godsdienstwetenschappen, is

dr. Ravindra bij uitstek gekwalificeerd om een brug te slaan

tussen beide werelden. OHM, de Hindoe-omroep, schonk on-

langs ook aandacht aan dit thema; in het najaar zal dit thema

tijdens een symposium (zie de Agenda in dit blad) eveneens

aan de orde komen. ‘Reflectie’ zal in het winternummer even-

eens over dit thema publiceren, waarbij ook aan dit boek aan-

dacht wordt geschonken. – LdK

* * *

Wiel

Textielschilderij

van

Madelon van Oyen

46

Reflectie 1 (1-2) september 2004

Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk:

� is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

� verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit

theosofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in

het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van

de mens;

� legt die leer niet dogmatisch op; evenmin vormt

onderschrijven daarvan voorwaarde voor lidmaatschap;

� bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

� gebruikt een liturgie in de landstaal;

� richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

� sluit in haar sacramentele eredienst de grootste mate van

vrijheid van denken en geloven en eerbied voor ieders

persoonlijk geweten niet uit, in de overtuiging dat zonder

die volledige vrijheid spirituele groei van de mens niet

mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-

libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-

soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-

weten van de mensen. De nadruk ligt op haar functie als be-

dienaren van de Sacramenten, alsmede op het verlenen van

dienst aan hen die hulp nodig hebben of daarom vragen.

Adressen
Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Mgr. F.R. den Outer. Diedenweg 29, 6703 GS Wageningen.

Vicaris-generaal

Mgr. P.O. Baaij. Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere

Centraal kerkbestuur

Secr. (tijdel.) Vijfmorgenstraat 3, 7204 ND Zutphen.

Clericale Synode

Secr. Bever 3, 1273 GZ Huizen

Web-site VKK – NL: www.vkkerk.org

Adressen kerkgemeenten in Nederland:
Amersfoort

Kerk van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3.

Secr. Horstpad 9, 3871 JN Hoevelaken.

Amsterdam

St. Gabriëlskerk, Deurloostraat 17.

Secr. Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr. Vogelzang 16, 6662 VW Elst.

Den Haag

St. Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr. Van Beuningenstraat 53, 2582 KK Den Haag.

Haarlem

St. Raphaëlkerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr. Gasthuislaan 112, 2013 TD Haarlem.

Naarden

Kerk van de H. Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr. Schaepmanlaan 6, 4102 BX Culemborg.

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr. Mienskar 16, 9051 PC Stiens.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr. Jan Steenstraat 25, 3117 TB Schiedam.

Utrecht

St. Maartenskapel, Herenstraat 27.

Secr. (tijdel.) Odijkerweg 39b, 3709 JK Zeist.

Zwolle

St. Michaëlskerk, Enkstraat 44.

Secr. Izak Osstraat 5, 8017 DP Zwolle.

De Vrij-Katholieke Kerk in de eenentwintigste eeuw

Onze Kerk is eind vorig jaar uitgebreid met de regio België en

Canada en daarmee ook met het toetreden van Mgr. Maurice

Warnon tot onze Algemene Bisschoppelijke Synode. En on-

langs hebben zich ook drie US-kerkgemeenten bij ons aang-

esloten. Daarmee is onze Kerk uitgebreid met een ledental,

groter dan dat van de VKK in Nederland! Zweden neemt in

oktober van dit jaar een beslissing en stelt die afhankelijk van

de houding van de GES, onder voorzitterschap van Mgr. Ian

Hooker, ten aanzien van de wijding van vrouwen. Ook zijn

mogelijk veranderingen te verwachten in Denemarken. De

structuur van onze uitgebreide nieuwe Kerk zal nog duidelij-

ker vorm krijgen.

Laten we echter in gedachte houden dat we noch nieuw,

noch schismatisch, maar eerder de originele VK-Kerk van

Christus zijn. Is het niet zo dat wij ons houden aan onze oor-

spronkelijke beginselen die ten aanzien van de Vrij-Katholieke

ambtsbedieningen geen discriminatie van de sekse kennen?

Wij kennen aan mannen en vrouwen dezelfde rechten toe en

wij geloven dat dit de intentie is van onze Heer, toen Hij de

christelijke beginselen neerlegde en de nieuwe geboden gaf,

zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Wat de toekomst betreft: waaruit lijkt onze voornaamste

taak te bestaan?

Ten eerste moeten wij verder gaan als een onafhankelijke

Kerk, maar tegelijkertijd ook trachten de verloren en losse de-

len van mogelijk alle Vrij-Katholieke en andere katholieke

kerkgenootschappen te her-enigen, zonder de eigen apostoli-

sche identiteit te verliezen.

Ten tweede moeten wij voortzetten ons werk van gelijk-

heid van burgerlijke en kerkelijke rechten over de gehele we-

reld. Wij moeten ons daarbij bewust zijn van een te

ontwikkelen nieuwe sociale orde om het tot stand komen van

een programma van gelijke rechten voor eenieder mogelijk te

maken. Dit programma zou gericht moeten zijn op kortere

werktijden. Iedereen zou zo de gelegenheid krijgen bij te dra-

gen aan ’s werelds welzijn en groei, aan een werkelijke we-

reldgemeenschap. Dit zou ook de garantie voor wereldvrede

zijn. Elk mens, man of vrouw, jong of oud, zou het recht van

eigen mening en inbreng moeten hebben.

Laten we er nu aan beginnen te werken. In Christus’ dienst

+ Tom Degenaars, voorzittend bisschop
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Van de Regionaris

+ Frank den Outer

Een gevoel van innerlijke vrede, van opluchting zelfs, sinds

het besluit van juni vorig jaar is gaandeweg bij mij steeds ster-

ker geworden: onze Kerk is de juiste weg ingeslagen.

Waarom heeft het eeuwen, ja praktisch twee millennia ge-

duurd voordat – zij het nu op nog zeer kleine schaal – de posi-

tie van vrouwen in de Kerken geheel gelijkwaardig werd aan

die van mannen? Dat staat niet los van de ook pas zeer recente

verandering in de Westerse sociale structuur – pas een halve

eeuw geleden bijvoorbeeld kende (niet van harte!) Nederland

voor het eerst een vrouwelijk arts. Maar de Kerken lopen in dit

aspect nog achter op de maatschappelijke ontwikkelingen. In

het prille Christendom was dat zeker niet het geval – we weten

welk een voorname plaats daarin vrouwen innamen; we hoe-

ven alleen maar te denken aan Maria Magdalena, de verst ing-

ewijde leerling, naast Johannes, ‘de leerling van wie Jezus veel

hield’, zo lezen wij in diens Evangelie. Maar een gelijkwaardi-

ge, sociale orde voor vrouwen en mannen, duidelijk voorge-

staan door Paulus, is binnen dat prille Christendom een kort

leven beschoren geweest onder invloed van de bestaande

maatschappelijke orde. Paulus is dan ook wat dit betreft door

de knieën gegaan.

Dat gevoel van innerlijke vrede wordt bij mij – en naar ik

meen ook bij velen van u – getemperd door het gegeven dat

een kleine groep in onze Nederlandse Vrij-Katholieke Kerk

zich niet kon vinden in dat besluit van juni vorige jaar, met als

gevolg een scherpe scheiding der geesten. Is er niet toch nog

hoop op wederzijdse toenadering? Onze nieuwe koers heeft

wel internationale navolging gekregen – zoals bekend – waar-

over in de loop van dit jaar hopelijk grotere duidelijkheid zal

ontstaan. Inmiddels zijn vanaf het vorige najaar vrijwel elke

zondag in een van de kerkgemeenten lagere wijdingen gege-

ven aan zowel vrouwen (in meerderheid) als mannen.

Het grotendeels (nog) niet accepteren binnen de katholieke

Kerken, binnen en buiten eigen land, van vrouwen in gewijde

ambten – met name dat van priester – berust op verschillende

gronden. In onze Kerk is dat tot nu in het bijzonder gericht op

de mogelijke verschillen bij vrouwen en bij mannen in de

lichamelijke levensenergiestromen. Aan deze verschillen –

niet door anderen buiten de VKK bevestigd – worden conse-

quenties verbonden ten aanzien van de consecratie van de ele-

menten tijdens de heilige Mis. Het is niet de plaats daar hier nu

verder op in te gaan. Maar met het besluit de wijdingen open

te stellen op gelijke wijze voor zowel mannen als vrouwen is,

hiermee samenhangend, in onze Kerk ook een nadere bezin-

ning op gang gekomen die verder en meer fundamenteel wil

ingaan op het vrouwelijke ‘aspect’. Dit aspect is al gedurende

eeuwen door het overwegend masculiene Gods- en mensbeeld

te sterk op de achtergrond gedrukt in ons voelen en denken, in

de Christelijke leerstellingen en daardoor ook in de liturgische

vormen van de Kerken, evenals in de maatschappelijke struc-

tuur en verhoudingen.

Onze nieuwe, oude Kerk is met veel elan bezig zich te her-

oriënteren – velen zetten zich daar met veel energie en enthousi-

asme voor in; het leven in de kerkgemeenten getuigt ervan.

Moge de zegen van Christus onze Heer op u en uw werk rusten.

+ Frank den Outer, regionaris

Van de bisschoppen



Zijn we op de juiste weg?

Waar gaat het naar toe?

+ Frank den Outer

De situatie

We leven in een overgangstijd, zo wordt vaak naar voren ge-

bracht. Zeker is, dat er op alle gebieden van de samenleving en

van de wereld grote veranderingen plaatsvinden, in snel tempo

en wederzijdse beïnvloeding. De ene verandering roept de an-

dere op. Door de grote mate van communicatie en mobiliteit is

de wereld één grote samenleving geworden, of we dat nu wil-

len of niet. Veranderingen treden ook op in ons beeld van de

werkelijkheid en in ons denken, voelen en handelen. Beperken

we ons tot het Westen, dan is het hele samenstel van gedeelde

overtuigingen, waarden en handelwijzen, dat vele eeuwen de

cultuur bepaalde, sterk aan het veranderen; er is dus sprake

van wat wel genoemd wordt een paradigmaverschuiving1 die

ook op de rest van de wereld haar invloed heeft. Omgekeerd

natuurlijk ook: wij worden sterk beïnvloed door wat er ver van

ons en dichterbij gaande is. De wereldomvattende communi-

catiemiddelen en de grote mate van mobiliteit door vlieg- en

ander gemotoriseerd verkeer maken dat we betrokken raken

bij praktisch iedereen en overal. Dit heeft mede tot gevolg dat

het denken en het beeld van de werkelijkheid aan sterke veran-

dering onderhevig zijn.

Die veranderingen laten zich duidelijker onderkennen door

na te gaan wat het paradigma inhield dat nu aan het verdwij-

nen is; dat op alle niveaus van denken en samenleving onze

Westerse cultuur gedomineerd heeft en de rest van de wereld

grondig heeft beïnvloed, en wel gedurende honderden jaren.

Het verdwijnende paradigma

Het houdt noodzakelijkerwijze beperking en onvolledigheid in

om te trachten dit paradigma in het kort weer te geven, dat het

hele samenstel van gedeelde overtuigingen, waardentoeken-

ning, handelwijzen, denkwijzen en het beeld van de werkelijk-

heid omvat.

Het universum, het heelal, werd gezien als een mechanisch

systeem, opgebouwd uit elementaire bouwstenen en onder-

worpen aan onveranderlijke natuurwetten; het menselijk

lichaam, samengesteld uit onderdelen, als een machine en in

overeenstemming daarmee behandeld bij gezondheid en ziek-

te; het leven in een gemeenschap, beschouwd als een concur-

rentiestrijd om het bestaan (in navolging van Darwins visie op

de dierenwereld, met natuurlijke selectie en overleving van de

sterkste); geloof in onbegrensde materiële vooruitgang, gedre-

ven en gewaarborgd door economische en technologische

groei. En een samenleving waarin vrouwen overal en op alle

gebieden ondergeschikt werden gesteld aan mannen, alsof het

een fundamentele natuurwet betrof. Kiemen van deze laatste

houding ten aanzien van vrouwen vinden we al in het vroege

Christendom, met name bij de apostel Paulus in een van zijn

brieven (1Kor 11:7b-9; 14:34; deze brief bevat ook – in

hoofdstuk 13 – het ‘hooglied van de liefde’!); zijn standpunt

wordt nog steeds in sommige reformatorische kringen ongenu-

anceerd gehandhaafd.

Op het gebied van al deze genoemde en andere uitgangs-

punten is na eeuwen een grondige herziening gaande, op klei-

nere schaal al voorbereid in het begin van de vorige eeuw,

versneld doorgezet gedurende de laatste tientallen jaren en

duidelijk verwoord in de beginjaren ’80 in het boek De Aqua-

rische samenzwering.2

De veranderingen

Wat houden de veranderingen in? Ook die kunnen niet in kort

bestek volledig worden weergeven.

De meest in het oog springende is het besef van onderlinge

verbondenheid en afhankelijkheid, met andere woorden: een

holistische visie die echter nog in eerste instantie alleen wordt

beseft, en nog niet ervaren.

Die onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid leiden er-

toe dat van alle aspecten – de problemen, de verschijnselen – op

zich niet goed zijn te begrijpen en, in geval van problemen, niet

onafhankelijk van andere problemen kunnen worden opgelost.

De stabilisering – bij voorbeeld – van de wereldbevolking kan

niet worden bereikt zonder armoede te bestrijden en een reeks

van andere factoren erbij te betrekken. Deeloplossingen van we-

reldproblemen zijn, op z’n hoogst, tijdelijk van aard. Het leven

in stand houdende milieu – het behoud dus van de biosfeer en

het menselijk leven – kan alleen door waakzaamheid en maatre-

gelen op mondiale schaal worden gewaarborgd.

Ecologie, gebaseerd op de fundamentele onderlinge af-

hankelijkheid van alle verschijnselen, is een van de sleutel-

woorden voor de gaande verandering van paradigma, maar dan

gezien op het diepste niveau. Als het alleen mensgericht is, als

de mens zich boven en buiten de natuur plaatst en alleen aan

de natuur gebruikswaarde toekent, als de mens eigen bestaan

en leven niet ‘uitbreidt’ tot en met de natuur, dan is die ecolo-

gie niet toereikend. Ook de gehele schepping moet worden

omvat. En als dit wordt beseft en ervaren, is dit dan niet een

vorm van spiritueel of religieus bewustzijn?

Direct in verband met de zich ontwikkelende ecologie staat

de emancipatiebeweging van vrouwen. Misschien is dit een

wat onverwachte gedachte, maar de vrouw wordt immers door

de eeuwen heen met de natuur, de aarde en haar vruchtbaar-

heid geassocieerd, en de uitbuiting van de natuur en de onder-

werping en ondergeschiktheid van de vrouw aan de man

worden als met elkaar samenhangend gezien.

Bepalen we ons nu tot de houding en het denken van en

over het eigen bestaan, groepen, samenleving en wereld, dan

kunnen we het oude, maar nog bestaand streven naar zelfver-
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gen’ leven dat rijk was aan innerlijke ervaringen. In 1914 ont-

moette ze op een reis in Pondicherry (India) Sri Aurobindo.

Deze ontmoeting bleek een keerpunt te zijn in haar leven.

Enkele jaren later voegde ze zich definitief bij Sri Aurobindo.

Sinds 1926 werd ze de Moeder van de Sri Aurobindo Asram

genoemd. Samen met Sri Aurobindo werkte ze aan hun Inte-

grale Yoga voor de neerdaling van het supramentale bewust-

zijn en de verwezenlijking van een nieuwe mens en een

nieuwe aarde. Zo legden de Moeder en Sri Aurobindo de

grondslag voor de versnelde evolutie van de mensheid. Even-

als het vorige werk van Van Vreckhem is dit fascinerende

boek heel toegankelijk en helder geschreven. – LdK

Egbert Asshauer: ‘De grote meesters uit Tibet’.

Ware gebeurtenissen uit het uiterlijke, innerlijke en geheime leven

van de belangrijkste Tibetaanse Lama’s. Ankh-Hermes 2004.

Op het ‘dak van de wereld’ kon in het verleden een esote-

risch weten opbloeien, dat zijn weerga op aarde niet kent.

Meer dan duizend jaar geleden bereikte de Vedische wijsheid

van de grote rishi’s en yogi’s uit India Tibet. Beschermd door

de unieke geografische ligging kon zich dit weten van meester

tot meester in de tulku-traditie verbreiden. De verlichte

Lama’s gingen na hun dood niet naar het Nirwana, maar keer-

den in nieuwe lichamen terug om de mensheid te helpen.

Vanwege zijn vertrouwenspositie bij de Tibetanen lukte

het Egbert Asshauer, een jarenlange vriend van de Dalai

Lama, tot nu toe niet-geopenbaarde verkondigingen van Tibe-

taanse meesters op te tekenen. De geestelijke vermogens van

de grote Lama’s overstijgen heel vaak het bevattingsvermogen

van oningewijden – en toch zijn er talloze geloofwaardige be-

wijzen voor de beschreven gebeurtenissen. De auteur gaat de

voorspellingen van deze grote leraren en de aankondigingen

van hun wedergeboorte na, en komt daardoor terecht bij de

jonge tulku’s: oude meesters in nieuwe lichamen. – LdK

Donald Schnell: ‘De initiatie’

Babaji’s zegen van goddelijke liefde.

Ankh-Hermes 2004

Donald Schnell zou als klein kind in dromen en visioenen

contact hebben gehad met Indiase meesters en was naar eigen

zeggen altijd ‘dorstend naar een begrip van mijn verbinding

met God’.

In 1997 zou hij naar zijn meester Swani Nagadanda in

India zijn geroepen om geïnitieerd te worden in de Swami-

orde. Maar voordat het zover was, reisde hij nog wat rond en

ontmoette – geheel onverwacht – Babaji, de onsterfelijke

meester uit het boek van Paramhana Yoganda Autobiografie

van een yogi.

Het is niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk om Babaji te

omschrijven of ergens mee te vergelijken. Het leren kennen

van Babaji is in elk geval een heel persoonlijke belevenis. Dat

wordt nog eens onderstreept door de vele gezichten die Babaji

in de relatief korte periode van zijn verschijning op aarde, van

1970 tot 1984, aan ons heeft getoond.

Er zijn vele Babaji’s. Volgens de legende verschijnt hij uit

het niets in een stoffelijke vorm, zonder dat hij is geboren uit

een moeder, zoals dat met normale stervelingen gebeurt. Vol-

gens de legende is hij altijd aanwezig op aarde. Als hij een-

maal in stoffelijke vorm is verschenen, gaat hij wel zoals alle

normale mensen gewoon dood en verschijnt dan weer opnieuw

uit het niets.

Zijn laatste, hier bekende verschijningsvorm was Haidakhan

Babaji.Hij verscheen in 1970 in een grot aan de voet van de

Kailash-berg. Volgens de legendes was dat de plaats waar ooit

de god Shiva met zijn partner Parvathi woonde.

Ook in het genoemde boek van Yogananda is sprake van

verschillende ontmoetingen. Ontmoetingen die me nooit heb-

ben losgelaten.

Zijn ashram bestaat nog steeds en ligt in Haidakhan, bij

Kathgodam in Utar Pradesh, India. In dit boek beschrijft Donald

Schnell zijn ontmoetingen en gesprekken met Babaji, die als het

ware blijven natrillen. Het zijn woorden die blijven hangen.

Ik heb het boek in de trein laten liggen en moest een nieuw

exemplaar aanschaffen. Degene die het boek vond, zal er veel

aan hebben. Het gebeurde niet zonder reden. – LdK

Regina Sara Ryan: ‘Durf te bidden’.

Onvoorwaardelijk vertrouwen in God.

Ankh-Hermes 2003.

Dit is een intrigerend, ontroerend boek, geschreven voor

mensen die, zonder naïef te zijn, gereed zijn om dieper in te

gaan op het wonder en het mysterie van een relatie met het

Goddelijke. Tevens een boek dat bestemd is voor die mensen

die ernaar hunkeren om van bidden een manier van leven te

maken, in plaats van een ‘hobby’ die je zo nu en dan beoefent.

Ook een uitgave met een uitnodiging om in je leven de moge-

lijkheden van het bidden te verruimen en je verlangen naar

persoonlijk welbevinden, geborgenheid, voldoening en voor-

spoed te verheffen tot een intense en ontzagwekkende toewij-

ding aan het leven.

Regina Sara Ryan geeft ook een advies: “Schrijf je gebe-

den op”. Zelf zegt ze ervan: “Mijn gebed opschrijven inspi-

reert mij om meer te bidden. Het helpt mij tevens de gebieden

van het spirituele pad, die tijdelijk worden geblokkeerd door

doornen van onzekerheid, begaanbaar te maken. Soms ben ik

verbaasd over de helderheid die naar boven komt, wanneer ik

over een bepaald onderwerp aan het schrijven ben. Ik kom

werkelijk ergens; ik begrijp iets waarvan ik dacht dat ik het

voordien niet begreep.”

Verder zegt ze in dit bemoedigende boek: ”Ik ben vóór

bidden. Punt uit. Zelfs stuntelig bidden, onvolwassen bidden,

manipulatief bidden, elke weerspiegeling van wat God is – hoe

armzalig ook – is een poging om God in je leven te brengen en

daar sta ik helemaal achter. Iedereen moet beginnen waar hij

of zij is, of bij nul. Maar voor het opbouwen van een gebeds-

leven is iets meer nodig dan alleen maar aandacht en intentie;

we moeten erin groeien.” – LdK

Ravi Ravindra: ‘Wetenschap en eeuwige wijsheid in een

veranderende wereld’. Ankh-Hermes 2004.

Op de valreep ontving ik van de uitgever dit fascinerende

boek van deze emeritus-hoogleraar vergelijkende godsdienst-

wetenschappen aan de Dalhouse University in Halifax (Cana-

da). Hij schreef eerder: ‘Krishnamurti: Tivo Birds, One Tree’

en ‘The Yoga of the Christ’. De boeken die Ankh-Hermes de

laatste tijd uitgeeft lijken een koerswijziging te markeren.

Boeken als ‘Het Veld’ van Mc Taggert en dit boek van een ge-

renommeerde hoogleraar in de godsdienstwetenschappen heb-

ben een duidelijk populair-wetenschappelijke strekking.

Wellicht heeft dit ook te maken met de vervagende gren-

zen tussen wetenschap en spiritualiteit.En daarover gaat nu

juist dit boek. Hoewel wetenschap en spiritualiteit vaak als on-
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tot stand te brengen, waarin heel direct de inspiratie kon wor-

den gevonden om – met de devotie als uitgangspunt – de Wijs-

heid van de Gita te hanteren in de praktijk van het dagelijks

leven. Een té letterlijke of dichterlijke uitgave zou daaraan niet

hebben beantwoord, vooral met het oog op de vele Sanskriet-

termen, begrippen en uitdrukkingen, die doorgaans voor wes-

terlingen moeilijk te begrijpen zijn. Daarom is in de vertolking

van de Gita door William Quan Judge op veel plaatsen de let-

ter opgeofferd aan de geest. Het begrip devotie krijgt daardoor

een nadrukkelijke betekenis. Dit handzame boekje beleefde in-

middels een tweede druk. – LdK

Edwin Bernbaum: ‘Op zoek naar Shambala, een mythisch

koninkrijk achter de Himalaya’. Ankh-Hermes 2002.

Een boeiend boek dat tot doorlezen uitnodigt, tot in de kleine

uurtjes. Shambala prikkelt immers de fantasie en er is al veel

over geschreven.

Eeuwenlang geloofden de bewoners van Tibet en Mong-

olië in het bestaan van Shambala, een mythisch koninkrijk in

de afgelegen bergen van de Himalaya in Centraal-Azië. Vol-

gens de overlevering bewaakt een aantal verlichte vorsten de

hoogste wijsheid voor de tijd, dat alle spirituele waarden in de

uiterlijke wereld teloor zijn gegaan in oorlog en vernietiging.

Op dat moment, zo zegt de legende, zal er een grote koning uit

zijn as herrijzen en de kwade machten vernietigen, om een

gouden nieuwe tijd definitief te vestigen.

Bernbaum (auteur en docent godsdienstwetenschappen en my-

thologie) toont zich gelukkig een nuchter man; aan de hand

van Tibetaanse en Sanskrietteksten, interviews met Lama’s in

Nepal en India en op basis van zijn eigen ervaringen in de Hi-

malaya, geeft hij een gedetailleerde kijk op deze intrigerende,

maar vooral ook omstreden legende.

De geschiedenis van en de profetie over Shambala kunnen

we volgens hem zien als een allegorie voor de algehele loop

van ons leven – vanaf de onschuld van het kind naar de rijp-

heid van de ouderdom.

Bernbaum spreekt over onze innerlijke reis, over het wek-

ken van het individu, maar de profetie belooft veel méér dan

dat: zij voorspelt de komst van een gouden tijdperk waarin ie-

deréén grote vooruitgang op de weg naar verlichting zal boe-

ken. Dit maakt volgens hem duidelijk dat de innerlijke reis

niet is bedoeld om ons te helpen ons uit de wereld terug te

trekken, maar om ons te helpen de wereld te transformeren tot

een oord dat bevorderlijk is voor het bereiken van de bevrij-

ding voor allen. In feite laat de profetie uitkomen dat we – al-

leen wanneer onze diepste wezenskern is gewekt, of wanneer

we toegang ertoe hebben gevonden – daadwerkelijk de wereld

ten goede kunnen veranderen. Het gouden tijdperk staat wel-

licht voor een tijdelijke toestand van verwerkelijking, die in de

innerlijke reis keer op keer moet worden bereikt. – LdK

Peter Güllekes: ‘De hemelen geven antwoord’. De Ster 2003.

Dit is een uitstekend boek om met het gedachtegoed en de

openbaringen van de mysticus Jacob Lorber (1800-1864) ken-

nis te maken. In het omvangrijke oeuvre van Jacob Lorber

werd onder meer het tweevoudige (deeltjes- en golf)karakter

van het licht met het trillingsgetal van de verschillende kleuren

schriftelijk vastgelegd, ruim voordat Newton en Huygens zich

met deze verschijnselen bezighielden. Pas in 1925 zijn deze

uitspraken door Broglie wetenschappelijk bevestigd. Tot zover

wat feitenmateriaal. Er staan veel zeer bijzondere beschrijvin-

gen in de werken van Jacob Lorber, zoals van de ontwikke-

lingsstadia van de aarde, met o.a. de miljoenen jaren oude

vooradamitische mensen, de milieuverontreiniging en de ge-

volgen daarvan voor de mensheid, de vernietiging van de bos-

sen met de gevolgen ervan, de werkloosheid ten gevolge van

robotten en computers, de ontkerkelijking enz .

Tot in de jaren twintig van onze eeuw waren de astrono-

men van mening, dat de Melkweg de enige bestaande galaxie

van het heelal was. Pas in 1925, nadat de 2,5 meter telescoop

Mount Wilson was geopend, bewees Edwin Hubble dat er

meer galaxieën zijn. 75 jaar eerder werd aan Jacob Lorber ge-

dicteerd dat er miljoenen galaxieën zijn en wat hun betekenis

is voor het universum..

Lorber noemde zichzelf een ‘onnutte dienstknecht van

God’, maar vanaf het moment waarop deze innerlijke stem

zich voor het eerst aan hem kenbaar maakte, stonden de open-

baringen die hij op die manier ontving in zijn leven centraal.

Bijna elke dag schreef hij enkele uren achtereen, zonder ook

maar een moment te pauzeren om iets in de tekst te verande-

ren. In 24 jaar – tot aan zijn overlijden in 1864 – ontstond zo

een werk van ongeveer 10.000 bladzijden.

Peter Güllekes was een zoeker naar waarheid, aanvankelijk

een cynicus op spiritueel gebied. Hij twijfelde aan de traditio-

nele antwoorden op vragen die de mensheid al eeuwenlang be-

zighouden. In de geschriften van Lorber vindt hij veel ant-

woorden die hart en hoofd tevreden stellen, maar de twijfel

blijft… De omvang van de geschriften, het taalgebruik, de ge-

loofwaardigheid van deze ‘profeet’.

Uiteindelijk raakt hij toch in de ban van Lorber en het is

boeiend Güllekes in zijn goed gedocumenteerde zoektocht te

volgen. Voor wie kennis wil maken met de werken van Lorber

is het boek van Güllekes een must. – LdK

Satprem: ‘Sri Aurobindo of het avontuur

van het bewustzijn’. Sigma 2003

Wie meer wil lezen over Sri Aurobindo, de meest opmerkelij-

ke denker van het moderne India, raad ik aan het boeiende

boek ‘Voorbij de mens, leven en werk van Sri Aurobindo’ en

‘De Moeder’ van Van Vreckhem te lezen ( Ankh-Hermes).

Bij Sigma verscheen van Satprem ‘Sri Aurobindo of het

avontuur van het bewustzijn’. Satprem maakte Aurobindo ja-

renlang mee en heeft veel over hem gepubliceerd. Hij woont

en werkt in Parijs, waar hij een eigen instituut heeft. Het boek

bevat een biografie van Sri Aurobindo, die evenals zijn vader

in Engeland studeerde en dus het Europese denken kende, en

een weergave van zijn leer, die op een innerlijk groeiproces

doelt en steunend op onbegrensde geestelijke krachten de weg

naar het ‘Supramentale’ wijst.

Het boek verschaft ook aan de westerse lezer(es) een diep in-

zicht in het Indiase denken en toont aan, dat dit in gebieden

doorgedrongen is, die ons en onze psychologische methoden

nog weinig bekend zijn. – LdK

Georges van Vreckhem: ‘De Moeder, het

verhaal van haar leven’. Ankh-Hermes 2004

De Moeder speelde in het leven van Sri Aurobindo, zoals

wordt vermeld in het eerder genoemde boek van Van Vreck-

hem, een belangrijke rol.

Zij werd in 1872 als Mirra Alfasa in Parijs geboren. Ze

werd kunstenares en nam deel aan het sprankelende culturele

leven van Parijs rond 1900. Daarnaast leidde ze een ‘verbor-

44

Reflectie 1 (1-2) september 2004

Boekbesprekingen

werkelijking stellen tegenover het nieuwe, holistische streven

naar integratie van de delen tot een geheel. Dan zien we in het

denken de verandering van rationeel naar intuïtief, van analyse

naar synthese, van reductionistisch naar holistisch en van

rechtlijnig naar niet-rechtlijnig, of netwerkverbanden. Ten

aanzien van maatstaven, waardetoekenning en uitingen is er

een verschuiving van expansie naar behoud, van concurrentie

naar samenwerking, van kwantiteit naar kwaliteit en van over-

heersing naar deelgenootschap.3

De betekenis voor de Kerk

Wat heeft dit allemaal met de Kerk van doen? De Kerk, onze

Kerk, is een holistische gemeenschap, althans in wording. In die

zin en met het bovenstaande in gedachte, loopt zij vooruit op de

veranderingen die gaande zijn – de Kerk waarvan Paulus, al-

weer!, zegt dat wij leden zijn van één lichaam. Het is verrassend

om te lezen (1Kor12:12,13,20; 25,26; Rom 12:4,5) hoe actueel

zijn visie van toen nu is. Hij spreekt over het met elkaar verbon-

den zijn en afhankelijk zijn van elkaar en één in Christus. Dat

het in de praktijk niet zo ideaal is, heeft mogelijk te maken met

het wel met woorden uitspreken, maar (nog) niet beseffen,

evenmin geheel ervaren. De Kerk zal daarom dat overstijgende

bewustzijn moeten bewerkstelligen, een overgang van het profa-

ne naar het sacrale van de eenheid van alle leven.

Het normale, rationele bewustzijn is slechts een type be-

wustzijn; daarbuiten, voor de meesten onder ons geheel onbe-

wust, liggen andere bewustzijnsvormen, gescheiden door

dunne sluiers. Het is heel goed mogelijk door het leven te gaan

zonder hun bestaan te vermoeden. De werkelijkheid, ervaren

door een rationeel bewustzijn, is dan een gedeelde, onvolledi-

ge werkelijkheid. Toch zullen de sluiers plots kunnen optrek-

ken door de juiste ‘prikkels’, zoals flitsen van inzicht, woor-

den, klanken (muziek), beelden, symbolen – alle afkomstig uit

het tot nu toe onbewuste. Waartoe die prikkels ons brengen, is

een andere, meer omvattende bewustzijnstoestand en het dan

ervarene zouden we onder een noemer kunnen plaatsen: holis-

tische of mystieke ervaring. De ruimte waarin dat gebeurt, is

vanuit religieus perspectief dan een geheiligde ruimte gewor-

den, al dan niet begrensd door mensenhanden – ook de natuur

kent die ‘ruimten’.

Niet elke kerk met haar klanken, woorden en symbolen (in

beelden en geloofsvisies) is een geheiligde ruimte; niet elke

geheiligde ruimte kan de prikkel tot stand brengen. Ontvan-

kelijkheid daartoe is een voorwaarde en ook dat garandeert

nog geen mystiek.

De rol van de Kerk

Een Kerk in al haar schakeringen heeft mijns inziens tot voor-

naamste taak en doel degenen die haar zoeken zulk een ruimte

te bieden. En wonderlijk genoeg zijn anderen daarin medebe-

palend, immers, wij samen, de mensen zelf, vormen de Kerk,

maar te veel wordt met ‘kerk’ alleen het gebouw in verband

gebracht of, wat beter geassocieerd, het leerstellige, groten-

deels mentale bouwwerk.

Mystieke ervaringen zijn steeds ervaringen van heelheid,

een bewustwording van de verbondenheid met de ander. De

ander staat immers dan niet meer op zich – en de gevolgen ui-

ten zich in een gemeenschap van mensen en daarbuiten. In

christelijke termen is dat de wezenlijke band van de naasten-

liefde die zich gemakkelijk – indien die echt ervaren wordt –

laat uitbreiden tot de wereld. Of anders gesteld: het Koninkrijk

der Hemelen op aarde ontstaat.

De Kerk heeft andere taken en doelstellingen waartoe op

het sociale vlak het bijdragen tot de gelijkberechtiging van

vrouwen en mannen behoort, een proces dat grotendeels bui-

ten de Kerken om een halve eeuw geleden pas werkelijk tot

stand begon te komen, maar nog lang niet is voltooid. Dat

onze Kerk, met andere, nu uiteindelijk de positie van vrouwen

gelijkstelt aan die van mannen door het gewijde ambt zonder

onderscheid open te stellen, is zeker van grote betekenis, ook

al vindt dit plaats op kleine schaal binnen een Kerk van ge-

ringe omvang.

Tot de andere taken en doelstellingen behoort zeker het

leerstellige – de visie op Gods-, mens- en wereldbeeld – dat

zingevend op het bestaan werkt. Dit is wel bijzonder van be-

lang, maar toch minder wezenlijk. Het leerstellige aspect van

de Kerk spreekt inmiddels nauwelijks meer aan, laat staan dat

er sprake is van ervaren.

Tot het wezenlijke behoort dus, veel meer nog dan haar

leerstellige taak en ‘de verkondiging van het evangelie’, die

sacrale bewustwording. De Kerk heeft de crisis waarin zij zich

bevindt dan ook ten dele te wijten aan eeuwenlange verwaar-

lozing van dit wezenlijke van haar Kerk-zijn. Dat aan sacrale

bewustwording en ervaring nu sterke behoefte is, moge onder

meer blijken uit de grote aandacht en vraag naar spiritualiteit. 4

Frank den Outer (1934) is de regionair bisschop van de Vrij-

Katholieke Kerk in Nederland. In de jaren ’60 was hij een viertal jaren

werkzaam bij een bedrijf in het UK, na te zijn afgestudeerd aan de TU

Delft. In 1963 werd hij tot priester gewijd. Terug in Nederland kwam hij

in dienst van een elektro- technische, industriële firma die hem in vele

delen van de wereld bracht. Zijn bisschopswijding vond plaats in 2002.

De auteur is sterk christocentrisch ingesteld, erkent dankbaar dat

spirituele stromingen in theosofie en gnostiek verdiepend hebben

gewerkt, en nog werken, op het vrij-katholieke denken en de liturgische

vormen. Hij meent dat de synthese met deze ten dele niet-christelijke

esoterie steeds in christelijke termen dient te worden verwoord.

Noten
1 Paradigma: volgens Van Dale – groot woordenboek hedendaags

Nederlands: “Constellatie van overtuigingen, waarden en handelwijzen

die door de leden van een bepaalde samenleving worden gedeeld”.

2 The Aquarian Conspiracy – personal and social transformation in the

1980s. Marilyn Ferguson, 1980, 448 p., Tarcher, Los Angeles.

3 Onder verwijzing naar tabel 1.1 uit het verhelderende werk “Het

levensweb – levende organismen en systemen, inzicht in de grote sa-

menhang”. Fritjof Capra, Kosmos, Utrecht, 1996, 320 p.

4 Spiritualiteit wordt aan de Nederlandse universiteiten gedoceerd. Er zijn

avondcursussen, sinds begin jaren ’90 aan de VU, Amsterdam, onder de

titel Wijsbegeerte en Spiritualiteit, wijsgerige verheldering van

spiritualiteit en mens-zijn, uitgaande van de Westerse traditie met haar

Griekse, Joodse en Christelijke bronnen. (Dus voornamelijk een

Christelijke en Joodse spiritualiteit; er zijn ook niet-religieuze vormen

van spiritualiteit). In Arnhem (in het kader van het Stadspastoraat):

Leven met jezelf – spiritualiteit, (zelf)reflectie, geleid door een docente

Spiritualiteit en Mystiek, (cursus 2003/4).

Enkele toonaangevende publicaties:
Spiritualiteit - vormen, grondslagen, methoden, Kees Waaijman, uitgave Kok

Kampen, 954 p., 2000; 3e druk 2001. De auteur is hoogleraar

Spiritualiteit aan de KU, Nijmegen.

Spirituality for the skeptic - the thoughtful love of life, Robert C. Solomon,

uitgave Oxford University Press, 2002, 159 p. De auteur is hoogleraar

Business and Philosophy aan de University of Texas, Austin.

A Dictionary of Christian spirituality, Gordon S. Wakefield, editor, uitgave

SCM Press London, 1993, 6e druk, 1996, 400 p.
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Het Koninkrijk Der Hemelen

Ronald Engelse

De bijna driejarige jongen Ronny hoort na het overlijden van

zijn grootvader dat die ‘in de hemel’ is, en zegt: “Opa is in de

hemel, in de wolken, ver weg, op de wolken is hoog, lange

trap, opa kan trap niet af.” Twee weken later ging hij erop

door: “Opa niet trap af, niet springen. Hemel in de wolken.

Ronny niet in de wolken.”

Door de mededeling dat opa nu in de hemel is, wordt het voor-

stellingsvermogen van het jonge kind geprikkeld om zich een

samenhangend beeld van de wereld na de dood te maken: een

verre, lange weg; je kunt niet terug; onzichtbaar achter en bo-

ven de wolken.

Zulke beelden zie je in alle godsdiensten terug, het gaat

niet om de fysieke hemel, maar om de eigenschappen van de

hemel. We weten nu wel zeker, dat het niet de voor astronau-

ten bereikbare ‘hemel’ boven de wolken is waarin Ronny’s

opa verblijft. Welke hemel dan wel? Zijn er meerdere ‘heme-

len’, zoals bijvoorbeeld in het Onze Vader wordt gezegd? En

in het bijzonder: wat is die “hemel” waarheen onze verrezen

Heer, Jezus Christus, gevaren is?

Wat is het ‘Koninkrijk der Hemelen’ van waaruit Hij he-

mel en aarde bestuurt, gezeten aan de rechterhand van zijn Va-

der? “Hoog boven alle Overheden, Machten en Krachten,

Heerschappijen, Cherubijnen en Serafijnen en andere Hemel-

scharen, zowel in deze als in de komende tijd.”

In 2.Kor. 12 :2 is sprake van een ‘derde hemel’ die verge-

leken wordt met het paradijs. En in Hebreeuwse en gnostische

werken worden-zelfs 21 of 7 hemelen genoemd. Deze duiden

elk op een eigen bewustzijnssfeer.-In de leringen van Valenti-

nus, Simon Magus en anderen worden deze werelden be-

noemd en valt de nadruk heel sterk op het beleven en leren

kennen van die verheven transcendente en kosmische werel-

den, die alleen volledig betreden kunnen worden door iemand

die de weg van Christus ook na zijn Opstanding heeft doorge-

maakt, die de hogere werelden kan zien vanuit het perspectief

van eeuwig, tijdloos Leven.-

Christus als actieve uitdrukking van de Vader-leeft

en-heerst-in de hoogste sfeer, die van de Goddelij-

ke-Macht,-Majesteit en Glorie. Hij werkt in de sfeer, waar Hij

als eeuwige Hogepriester voortdurend zichzelf – het lichaam

van Christus – offert als het eeuwig offer.

In-Ef. 4: 9-12 lezen we dat Christus opsteeg door alle he-

melen om alles te vervullen met zijn aanwezigheid.-Deze ver-

vulling wordt meestal beschreven als een wereld van engelen.

Door die lichtende volheid krijgt iedere hemel zijn eigen taak

van lering, achtereenvolgens die van alle apostelen, van alle

profeten, van de vier evangelisten, van de pastors en onderwij-

zers (Ef. 4: 11). Allemaal samen worden zij (en wijzelf als we

de 40 dagen na Pasen volgen) opgeleid om Hem als Chris-

tus-Koning steeds beter te dienen en het lichaam van Christus

te vormen… “Zo komen we allen tot eenheid in de volmaakte

mens”, schrijft Paulus. Door die verschillende typen leraren te

noemen, vertelt Paulus in feite iets over de aard van die zeven

hemelen. De hemel van waaruit de apostelen getuigen is de

directe afglans van de goddelijke Christus als Koning der He-

melen; de profeten zijn boodschappers van directe inspiratie,

die uitstijgt boven alle tijden, de evangelisten verkondigen zijn

heilsboodschap in de vorm van de prachtige verhalen en gelij-

kenissen in het evangelie, de pastors zorgen ieder voor de le-

venden en doden van hun eigen gemeenschap en de onder-

wijzers zijn de uitleggers, die alles verduidelijken. Via al deze

leraren en via de engelenkrachten kan de Heer zijn Koninkrijk

tot op de aarde vestigen en kunnen zij als zijn dienaren uitein-

delijk toe groeien naar Hem, die het hoofd is, de tronende

Christus. “Aan hem ontleent het hele lichaam zijn samenhang

en onderling verband. Het groeit door de juiste werkzaamheid

van ieder lichaamsdeel en het bouwt zichzelf op door de lief-

de” (Ef. 4: 16). Op de H. Sacramentsdag-vieren we vooral het

offer van dit grootse, stralende, levende lichaam van Christus.

Je kunt het feest van Hemelvaart in het perspectief van de

tijd zien: dan is Hemelvaart het einde van de lange ontwikke-

lingsweg, die begon in de diepste, scheppende diepte van de

Grote Moeder, de maagdelijke Ruimte en die via de geboorte,

doop, verheerlijking, verrijzenis en hemelvaart van de Heer

eindigt in de hoogste hemel. In deze visie is het Koninkrijk der

Hemelen een toekomstbeeld dat in de Bijbel zijn einde vindt in

het Laatste Oordeel.

Maar er zijn in de Bijbel verschillende passages (bijv. Mt.

12 en Lc. 11) waarin de Heer de uitspraak doet dat – na het uit-

werpen van kwade krachten – het Koninkrijk der Hemelen nu

reeds aanwezig is. Dit levert een zeer theosofisch, zelfs Krish-

namurtiaans beeld: de inwijdingsweg van Christus van zijn ge-

boorte tot en met zijn hemelvaart betekent niet anders dan dat

het menselijk bewustzijn de potentie bezit om nu, ogenblikke-

lijk, tot alle hemelse niveaus op te stijgen.

Ronald Engelse (1943) is priester in de Vrij-Katholieke Kerk, werk-

zaam in de kerkgemeente Rotterdam. Hij studeerde af in biologie aan

de universiteit van Utrecht en werd docent in het voortgezet onderwijs.

Reeds in zijn studententijd raakte hij onder de indruk van de leringen

van Krishnamurti. Hij werd tevens yogaleraar en verlegde zijn aandacht

later naar de theosofie. Hij geeft nog regelmatig cursussen en lezingen.
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Geknotte bomen - foto: Rudolf Smit

Kerk en Religie

De ‘Lichtschat van de ziel’, de lichtkern ‘in het menselijke

hart’, kan ontvankelijk worden voor deze krachten uit het

Lichtrijk. De aldus bezielde materie zal zo met het licht van de

Kennis (gnosis), met Geest worden doordrongen, om de hyle

te kunnen overwinnen, te laten versterven en te veranderen.

Een opmerkelijke boodschap in onze tijd, waarin de term ‘on-

stoffelijk’ steeds meer gebezigd wordt.

Een treffend citaat van Mani:

“Streeft en strijdt, mijne geliefden,

opdat ge schone paarlen zult worden,

en door de duikers van het Licht

ten hemel wordt geleid,

zodat gij in een eeuwig leven

vrede zult mogen vinden.”

Na de dood van Mani heeft zijn troostrijke leer nog eeuwenlang

invloed gehad, maar uiteindelijk slaagde de kerk erin deze be-

weging, net als bijvoorbeeld de Bogomilen en Katharen, uit te

roeien. Maar Mani’s Lichtschat is al die eeuwen gebleven, tot in

onze tijd toe. Niet zo verwonderlijk, dat Johan een Maniche-

ïsche Kerk oppert in plaats van een Vrij-Katholieke…

‘De Schatkamer van het Licht’… Het boek verscheen al in

1997, maar ik wil er in deze serie boekaankondigingen graag

nog eens de aandacht op vestigen. – LdK

‘Mani’s Lichtschat’.

Rozekruis Pers 1997

De vele gezichten van Hermes
Wie kent ze niet, de boeken van Jacob Slavenburg? Hij is mede-

vertaler van de Nag Hammadi geschriften in het Nederlands en

publiceerde zeer toegankelijke boeken over de hermetische gno-

sis, het vroege christendom en over esoterische bewegingen.

Zijn laatste boek ‘De Hermetische Schakel’ geeft op even-

eens toegankelijke wijze de overdracht weer van de hermeti-

sche wijsheid door de eeuwen heen. Hermes is een van de

oudste wijzen van de mensheid, bron van universele kennis.

Slavenburg volgt de mega-wijze in zijn manifestatie als de

Egyptische Tot, als de Griekse Hermes en de Arabische Idris.

Hij beschrijft deze Trismegistus als de indrukwekkende magi-

sche filosoof van de Renaissance, als mythische gestalte bij

Rozekruis en Vrijmetselarij en als de alchemische Mercurius

bij Carl Gustav Jung.

Met het in kaart brengen van de integrale hermetische traditie

vouwt zich het oude weten als een bloem open. In Hermes komen

alle lijnen samen: Egyptische oerwijsheid, Griekse filosofie,

Joodse traditie, christelijke openbaring en universele wetenschap-

pen als mathematica, magie, filosofie, astronomie, (al)chemie,

heelkunde, botanica en natuurwetenschap. Slavenburg laat in dit

magistrale werk de vele gezichten zien van Hermes.

Wie zich hierin wil verdiepen moet dit overzichtelijke,

boeiende boek zeker aanschaffen.De volgende keer kom ik

uitvoeriger op dit boeiende boek terug. – LdK

Jacob Slavenburg, ‘De Hermetische Traditie’.

Ank-Hermes 2003.

Worden engelen en bijnadoodervaringen eindelijk

serieus genomen in kerk en theologie?

Zijn vader was een bekend theoloog, en schreef ‘Anno Domi-

ni’ en ‘Als de goden sterven’. Diens zoon, dr. L.F. de Graaf,

predikant in Ophemert en Zennewijnen, zet de lijn van zijn va-

der voort, door voorbij theologische dogma’s te zien.

In zijn bij het Boekencentrum verschenen boek ‘De ver-

dwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen, Oude

voorstellingen en nieuwe ervaringen’ gaat hij in op de vraag,

waarom in kerk en moderne theologie niet meer over engelen

gesproken wordt, terwijl engelen in de Bijbel en in de christe-

lijke traditie van grote betekenis zijn geweest.

Hij onderzoekt de oorzaken van dit verdwijnen van eng-

elen uit kerk en theologie. Verrassend is ook het feit, dat hij

onderzoekt of de hedendaagse ervaringen, zoals bijna-dooder-

varingen, op één lijn met de klassieke engelenleer gesteld kun-

nen worden.

Ik kom een volgende keer op dit belangrijke boek terug.

Belangrijk, omdat – na theologen als de jezuïet Karel Douven,

Hans Stolp e.a. – nu ook andere theologen gaan inzien, dat er

met het dogmatische badwater ook veel engelen en -ervaring-

en zijn weggespoeld. Het gist in de kerken die geen antwoord

meer kunnen geven op oude zingevingsvragen. Niet voor niets

gaat De Graaff in op het verdwijnen van de hemel en het ver-

val van christelijke waarheden.

Hij heeft een doorwrocht boek geschreven, dat hopelijk ve-

len in de kerken en daarbuiten aan het denken zal zetten en

wellicht ook voor een rentree van de engelen in de protestantse

eredienst zal zorgen. – LdK

Ds. dr. L.F. de Graaff: ‘De verdwijning der engelen uit kerk en theo-

logie’. ‘Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen’.

ISBN 90 239 1538 0. – 2004. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer.

* * *

Boekeninfo (kort)

Kashinath Trimbak Telang: ‘De Anugita’ (een vervolg op de

Bhagavad Gita). Ankh-Hermes 2004

Evenals de Bhagavad Gita en de Sanatsugâtîya is de Anugita

een van de ontelbare episoden uit de Mahâbbârata. De Anugita

(anu) betekent ‘na’ of ‘voorbij’ en gita ‘lied’, dus na of voorbij

het lied. Het kan worden gezien als een voortzetting, een ‘af-

tersong’ van de Bhagavad Gita of – eerder – een korte herha-

ling van dit onvolprezen werk.

Arjuna wil dat Krishna, voordat hij weer terugkeert naar zijn

volk, dat wat hij eerder aan kennis ontving nog eens herhaalt.

Krishna zegt dat hij de Bhagavad Gita niet woordelijk kan herha-

len, maar hij is wel bereid aan Arjuna dezelfde kennis in andere

woorden mee te delen in de vorm van een oud verhaal. –LdK

William Quan Judge: ‘De Bhagavad Gita, het Boek van Devotie’.

Ankh-Hermes 2003.

Bedoeling van deze uitgave van de Bhagavad Gita is – in de

geest van de oorspronkelijke Engelse vertolking (1890) van

William Quan Judge – een Nederlandse vertaling te bieden,

die daarmee in overeenstemming is. De oorspronkelijke ver-

tolking geeft op heldere en praktische wijze als Het Boek van

Devotie de wijsheid die de Gita bevat weer, zonder dat je

wordt gehinderd door een dichterlijk taalgebruik en bijna ein-

deloze filosofische commentaren. Het doel was een vertolking
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Fraaie bundel met teksten van Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti werd door de Dalai Lama één van de

grootste denkers van de twintigste eeuw genoemd. In meer

dan 75 boeken in 22 talen is zijn visie de wereld overgegaan.

Bij Ankh-Hermes verscheen onlangs de bundel ‘Wat doe

jij met je leven?’. De teksten van het boek zijn ontleend aan de

boeken, de opgetekende en opgenomen dialogen en openbare

lezingen van Krishnamurti.

Door het op deze manier bundelen van deze teksten is er

een heel aantrekkelijk en boeiend boek ontstaan. In tal van ge-

sprekken met mensen, afkomstig uit verschillende culturen en

milieus, heeft Krishnamurti getracht antwoorden te vinden. Hij

doet dat op zijn onnavolgbare en onbevooroordeelde manier,

vooral door vragen te stellen. Zijn redeneringen zijn helder en

voor iedereen te volgen. Ze zijn doortrokken van ieder mens-

beeld en verwerpen elke autoriteit buiten onszelf. Dat is wat

mij altijd in hem heeft aangesproken: in deze tijd mag ik zelf

bepalen hoe ik mijn leven inricht, daar heb ik geen autoriteit,

priester of dominee voor nodig.

Krishnamurti is een meester in kernachtige teksten, zoals de

hierna volgende. “Het lijkt me dat je de geweldig ingewikkelde

problemen van het leven niet kunt begrijpen en oplossen, als je

niet begrijpt hoe onze geest werkt. Dat begrip krijg je niet door

boekenkennis. De geest is, op zichzelf beschouwd, een heel in-

gewikkeld probleem. Door het begrijpen van je eigen geest kun

je misschien de crisis gaan begrijpen, waar iedereen in het leven

mee te maken krijgt, en die crisis te boven komen.”

“We zien dat de wereld van haat in deze tijd oogst binnen-

haalt. Deze wereld van haat is in het leven geroepen door onze

vaders en voorvaders in onszelf. De onwetendheid gaat dus

oneindig ver terug in het verleden. Zij is niet vanzelf ontstaan.

Zij is het resultaat van de onwetendheid van de mens, niet-

waar? Wij hebben als individuen samengewerkt met onze

voorouders, die met hun voorouders dit proces van haat, angst,

hebzucht, enzovoorts, in gang hebben gezet. Nu nemen wij als

individuen deel aan deze wereld van haat, zolang we ons er af-

zonderlijk aan overgeven.”

”De wereld is dus een uitbreiding van jezelf. Als je als per-

soon de haat wilt vernietigen, moet je als persoon ophouden

met haten…”

Het is verleidelijk meer te citeren uit dit schitterende boek,

dat een steun kan zijn bij het zoeken naar onze eigen weg. Het

biedt momenten van reflectie en bezinning, van even tijdloos

stilstaan bij de dingen die er zijn.

Ten slotte nog één citaat: “Introspectie is zelfverbetering

en daarom is introspectie egocentrisch. Gewaar zijn is geen

zelfverbetering. Integendeel, het betekent het einde van het

zelf, van het ‘ik’, met al zijn eigenaardigheden, herinneringen,

eisen en strevingen. Introspectie gaat samen met identificatie

en veroordeling. Bij gewaar zijn komt geen identificatie of

veroordeling kijken en daarom is het geen zelfverbetering. Er

is een geweldig verschil tussen die twee. Wie zichzelf wil ver-

beteren kan zich nooit bewust zijn van zichzelf, omdat verbe-

tering veroordeling inhoudt en het bereiken van resultaat.

Terwijl gewaar zijn observatie zonder veroordeling, zonder

ontkenning of aanvaarding is”.

LdK
J. Krishnamurti: ‘Wat doe jij met je leven?’.

Jonge mensen en relaties, opleiding,

toekomstig werk en de zin van je leven.

Ankh-Hermes 2003

Als Valentinus nu eens paus geworden was?
Bepaald geen geringe prestatie om op je zevenentachtigste nog

een omvangrijk boek het licht te doen zien. De man die ook

wel de vader van de Gnosis wordt genoemd, Gilles Quispel,

promoveerde zestig jaar geleden op een geschrift van kerkva-

der Tertullianus uit de derde eeuw na Christus. Tertullianus

was een fel tegenstander van de leer van Valentinus en be-

streed deze in zijn vele publicaties waar hij maar kon.

Toch hebben we het aan Tertullianus te danken, dat we nu

meer weten van die gnostische mysticus van wie weinig of

niets bewaard bleef, zoals de oude kerk dat wel meer liet ge-

beuren met vele haar onwelgevallige publicaties en geschriften

van ‘ketters.’

Het in Nag Hammadi gevonden Evangelie der Waarheid

wordt aan Valentinus toegeschreven. Quispel levert in zijn

boek een nieuwe vertaling – met erudiet commentaar op dit

Evangelie der Waarheid van deze Valentinus. Terecht wijst Ja-

cob Slavenburg er in het tijdschrift Prana op, dat dit geen

evangelie is zoals de bijbelse evangeliën, maar meer een fijn-

zinnige meditatie over de Logos die als Zoon van de Vader ge-

komen is om ons Gnosis of – zoals Quispel dat zo mooi zegt –

kennis des harten bij te brengen. Hierdoor zijn we in staat ons

te verlossen van onze bindingen met deze materiële wereld,

door deze op een geestelijke manier te beleven. Wel in de we-

reld, maar niet van de wereld.

Valentinus (ca. 100-160) was de grootste gnosticus aller

tijden (hij werd bijna paus van Rome) en stichtte een vrije ho-

geschool voor geesteswetenschappen door het gehele Romein-

se rijk. Kern van zijn leer is, dat in de mens een goddelijke

vonk sluimert, die door Christus wordt gewekt.

Pas zeer onlangs is meer bekend geworden over Valenti-

nus’ leven en dichterlijke wereldbeeld en over de verwant-

schap van Jacob Böhme, Novalis en Hegel met hem. Hij was

een romanticus pur sang en je kunt je afvragen wat er met de

oude kerk gebeurd zou zijn, als hij paus geworden was.

De eigenlijke bespreking laat ik graag over aan Johan Pa-

meijer en ik beperk mij tot deze aankondiging. Wel verklap ik

alvast, dat ik het boek tot in de kleine uurtjes doorlas.

Quispel kan schrijven en boeien. In 1952 kocht hij de

gnostische Codex, na 1965 gaf hij het Evangelie van Thomas

uit en publiceerde nog enkele belangwekkende boeken. – Ldk

Gilles Quispel: ‘Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der

Waarheid’. Uitgeverij In de Pelikaan. Distributie door de Rozekruis Pers

te Haarlem.

Een Manicheïsche Lichtkerk?
Johan Pameijer heeft wel eens geopperd de VKK een Ma-

nicheïsche Kerk te gaan noemen. Wie het boek ‘Mani’s Licht-

schat’ leest weet waarom.

In 1930 werden in Egypte papyrusresten ontdekt met tek-

sten van Mani (215 – 277). Een bloemlezing is door de Roze-

kruis Pers samengebracht in de schitterende bundel ‘Mani’s

Lichtschat’, verlucht met zeer fraaie Manicheïsche miniaturen.

Het manicheïsme was van de 3de tot de 10de eeuw verbreid

tot in de verste uithoeken van de toen bekende wereld. De

lichtboodschap van Mani gaat uit van een christelijke gnosis.

Hij getuigt van het bestaan van twee natuurorden: het lichtrijk

van de Geest en het duistere rijk van de stof, de hyle.

42

Reflectie 1 (1-2) september 2004

Boekbesprekingen

De Glimlach van Krishna

Herbert van Erkelens

Wat heeft Krishna met Christus te maken? Vol-

gens Louise Engelen is er geen wezenlijk ver-

schil tussen beide personificaties van het Zelf.

Als we in het Westen zouden begrijpen dat Jezus

een volledig gerealiseerd mens was, dan zouden

we ook de leringen van Krishna, toonbeeld van

de goddelijke barmhartigheid, beter begrijpen.

Samen met haar echtgenoot, filmregisseur

Philip Engelen, maakte Louise Engelen in op-

dracht van de Life Foundation een serie docu-

mentaires over de Bhagavad Gita. In deze parel

van spirituele wijsheid uit de Mahabharata

krijgt de boogschutter Arjuna onderricht van de

goddelijke Krishna. De serie werd in Nederland

door de hindoeïstische omroep OHM uitgezon-

den. Stap voor stap, hoofdstuk na hoofdstuk werd de Gita door

Mansukh Patel, medeoprichter van de Life Foundation, uitge-

legd. Bij elkaar twintig afleveringen van een half uur. Deel 18

van de serie werd op het World Media Film Festival bekroond

met de Intermedia Golden Globe Award.

Voor Nederlandse begrippen was het uitzenden van twintig

programma’s over de Bhagavad Gita een ongelooflijk initiatief.

Want de tijd waarin de beeldbuis gebruikt werd voor educatieve

doeleinden, leek ver achter ons te liggen. Philip Engelen had

halverwege de jaren negentig de interkerkelijke omroep IKON

verlaten, omdat zijn op spiritualteit gerichte programma’s niet

langer speerpunt waren van het beleid. Dankzij OHM werd de

Nederlandse kijker de afgelopen jaren verwend met de lessen

van Krishna uit de Bhagavad Gita, het goddelijk lied dat

ongeveer 5000 jaar geleden aan de mensheid werd gegeven.

Belangrijk houvast

Wat is er zo bijzonder aan de Gita? Louise Engelen heeft een

prachtig boek geschreven1 waarin de lessen van Krishna met het

optreden van Jezus verweven zijn. Voor haar is er geen wezenlijk

verschil tussen Krishna en Christus. Beiden vormen de hoogste

incarnaties van het goddelijk licht. Daarom heeft zij haar boek

Het goddelijk lied van Jezus van Nazareth genoemd. Maar dit lied

is niet zo eenvoudig uit de vier canonieke en de verschillende

gnostische evangeliën te distilleren. Er zit geen heldere didacti-

sche lijn in de verhalen die over het leven en de leer van Jezus tot

ons zijn gekomen. De Gita kent die lijn wel, meteen al vanaf het

begin. Het is de beschrijving van de menselijke inwijdingsweg

die begint met verwarring en wanhoop en via de verlichting

uiteindelijk tot zelfrealisatie leidt.

Louise Engelen: ‘De Gita heeft mij heel diep geraakt en

doet dat steeds dieper, omdat ik het zo’n liefdevol, zo’n men-

selijk boek vind. Het is alsof God uit de allerhoogste hemel

naar de aarde is afgedaald om de mensen te helpen. En waar

zitten we met ons allen? Midden op het strijdtoneel, want het

leven is strijd en dat is in de afgelopen 5000 jaar niet veran-

derd. Daarom is het boek ook aan ons doorgegeven, eerst

mondeling, later schriftelijk, omdat de menselijke

conditie voorlopig niet zou veranderen. Wij heb-

ben in onze verwarrende tijd zo’n belangrijk hou-

vast, zo’n anker nodig om de strijd in onszelf en in

deze wereld goed te voeren en daar als overwin-

naars uit te komen. Zonder dat er iemand gekwetst

wordt. We zien nu dat er overal oorlogen zijn en

individuen met elkaar strijd leveren. Maar in de se-

rie Star Trek zegt een van de bemanningsleden van

het ruimteschip de Enterprise: “Een werkelijke

strijder weet dat er maar één strijd gevoerd moet

worden en dat is de strijd van binnen.” Als we die

strijd zouden voeren, dan houden alle oorlogen op.

Voordat we zover zijn, zullen we het alsmaar

blijven zoeken bij de ander.’

Het alternatief voor oorlog is niet vrede, maar innerlijke strijd?

‘Er komt vrede, zodra we de innerlijke strijd gevoerd heb-

ben. Ja, zelfs al tijdens dat proces komt de vrede nader, door-

dat we zullen ophouden onze schaduw te projecteren op

andere mensen. De Gita wijst daartoe de weg. De schoonheid

van dit boek is voor mij dat Krishna, een belichaming van de

allerhoogste goddelijke energie, zo barmhartig is om te begin-

nen op het punt waar we zijn. We zijn mensen die vergeten

zijn hoe het allemaal in elkaar zit. We zijn verward, onwetend.

De mise-en-scène voor de lessen van Krishna is een slagveld.

Dat is een fantastische vondst. God vertelt een verhaal in het

midden van een slagveld. Daar is het verhaal van God mis-

schien wel het meest hoorbaar. Op het slagveld kijken we im-

mers de dood in de ogen. En aan wie wordt het verhaal ver-

teld? Aan Arjuna, de mens in alle tijden, die op zoek is naar de

onveranderlijke waarheid die tot volkomen bevrijding leidt.

Maar waarom al die strijd? In de Mahabharata, waarvan de

Bhagavad Gita een klein onderdeel is, probeert Krishna eerst

nog de twee vijandige partijen, de Kaurava’s en de Pandava’s,

met elkaar te verzoenen. De sleutelfiguur is Karna, de zoon van

Surya, de zon, en van Kunti, de moeder van de Pandava’s. Met

een mantra, een woord van kracht, heeft Kunti dit kind van de

zon gekregen. In haar angst heeft zij het meteen afgestaan en in

een biezen mandje op de rivier gelegd, net zoals in het verhaal

van Mozes. Karna werd gevonden door een voerman. Hij weet

niet beter dan dat hij de zoon van een voerman is. Maar hij is de

oudste broer van de vijf Pandava’s en dus van de boogschutter

Arjuna. Maar hij kiest voor de tegenpartij, de Kaurava’s.

Dan komt Krishna bij Karna en zegt: “Karna, stop ermee.

Ga in godsnaam deze oorlog niet aan”. Maar uit trouw blijft hij

bij zijn standpunt. Hij zegt: “Ik heb hun genadebrood mogen

eten. De Kaurava’s hebben mij als een prins behandeld, terwijl

ik maar de zoon van een voerman ben. Hoe kan ik ze ooit on-

trouw zijn?” Daarop zegt Krishna iets heel moois: “Karna, dan

moet je maar vechten. Maar kun je vechten zonder gehecht te

zijn?” Dat is een cruciale vraag waar we allemaal mee te maken

hebben. Kunnen we het gevecht aangaan zonder ons te hechten
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aan ons gelijk, aan bepaalde uitgangspunten, aan bepaalde doe-

leinden? Aan het resultaat? Hoe kun je dat alles loslaten?’

Dus de strijd is onvermijdelijk?

‘Die is onvermijdelijk. Niet alleen voor de mens die Arju-

na heette, 5000 jaar geleden, maar voor de mens in alle tijden,

voor jou en voor mij. Maar hoe ga je die strijd aan? In hoofd-

stuk 1 van de Gita brengt Krishna de strijdwagen van Arjuna

in het midden van het slagveld tot stilstand en zegt: ‘Arjuna,

kijk de vijanden aan’. Arjuna kijkt om zich heen en dan zinkt

de moed hem in de schoenen. Het liefst maakt hij meteen

rechtsomkeert. Hij zegt: “Ik hoef geen koninkrijk. Laat mij

maar in een hutje op de hei leven.” Maar dat is gewoon weer-

stand tegen het aangaan van het gevecht. Wat logisch is. Hoe-

veel levens zijn wij dit uiterste gevecht al bezig uit de weg te

gaan? Arjuna heeft zich zijn hele leven bekwaamd in het uiter-

lijke gevecht. Maar hier gaat het om het innerlijke gevecht. Hij

ziet bij de tegenpartij vrienden en bloedverwanten. De aanblik

doet hem wankelen.

Hij vindt: “Wat heeft het voor zin al die mensen te doden?

Wat heeft al die ellende voor zin? Gezinnen zullen helemaal

ontwricht raken. Dan zal de cultuur te gronde gaan.” Hij heeft

argumenten genoeg die heel erg overtuigend zijn. En als hij dan

uiteindelijk op zijn knieën gaat, in zijn diepste wanhoop, dan

roept hij: “Krishna, in godsnaam, help me! Wil je mijn leraar

zijn en wil je me laten weten wat ik moet doen?” Daarmee geeft

hij aan Krishna toestemming zijn spirituele leraar te worden.

Dat is iets waar wij hier in het Westen moeite mee hebben.

Voor alles hebben we leraren, maar de spirituele weg denken

we alleen te kunnen gaan, terwijl op die weg de moeilijkste

lessen geleerd moeten worden. Bijna iedereen heeft een spiri-

tuele leraar nodig, iemand die jou de weg wijst en jou een zet-

je in de rug geeft, als je het niet meer ziet zitten. Waar zijn

onze spirituele leraren? Ooit hadden we de woestijnvaders. Zij

waren onze gerealiseerde meesters. Volgens mij is Jezus ook

zo iemand geweest, een volledig gerealiseerd mens.’

Bedoelt u daarmee dat Jezus een Boeddha,

een grote verlichte was?

‘Inderdaad. Ik heb de inspiratie mogen ontvangen om dat

boek over Jezus te schrijven. Ik wilde zo ongelooflijk graag

vanuit een diep verlangen in mijzelf Jezus portretteren als een

gerealiseerde meester. Ik wilde de lezers enig besef, enig be-

wustzijn bijbrengen hoe zo iemand zou kunnen zijn. Ik heb

van de uitgever voor de voorkant van het boek dat schilderij

van Rembrandt mogen uitkiezen. Daarop is Jezus afgebeeld

als een eenvoudig mens. Hij heeft geen aureool, draagt geen

stigmata. Als je hem nu zou tegenkomen in de Kalverstraat,

dan zou je straal aan hem voorbijlopen, tenzij hij je aankeek,

tenzij hij contact met je maakte. De meeste mensen zouden

hem absoluut niet herkennen. Dat mens-zijn met de mensen,

dat spreekt mij erg aan in de figuur van Jezus. Hij stond naast

en niet boven de mensen. Tegelijkertijd had hij een bewust-

zijnsniveau waar wij geen idee van hebben.’

Maar u heeft er wel een boek over geschreven

‘Ik vraag mij al heel lang af wat verlichting is. Twintig jaar

geleden zat ik op een yoga-meditatiegroep. Aan ons werd ge-

vraagd wat we daar kwamen doen. Eén vrouw antwoordde:

“Ik wil maar één ding, ik wil verlicht worden.” De Boeddha

zou antwoorden: “Ga je kommetje maar wassen of de WC

schoonmaken.” Wat weten wij van verlichting? Ik ben boeken

gaan lezen, zoals Het dagboek van een yogi van Paramahansa

Yogananda. Dat heeft mij zoveel inzicht gegeven in wat een

gerealiseerd mens is. Ik lees zulke boeken niet alleen met mijn

verstand, maar ook met mijn hart. Ik ga vol verwondering mee

in die energie. Het is één groot wonder. Swami Muktananda

beschrijft in Spel van bewustzijn het hele proces hoe hij tot

verlichting en realisatie komt. Aan dat prachtige boek heb ik

veel steun gehad. Het heeft mij geholpen te beseffen wat er

met Jezus is gebeurd.

Jezus heeft bij de doop in de Jordaan een verlichtende

ervaring gehad. Daarna volgt die innerlijke strijd, de drie ver-

zoekingen in de woestijn. Dan gaat hij door het laatste deel

van het proces heen. Daarna komt de volledige realisatie. Dan

is hij de drager van het Christusbewustzijn, één geworden met

God. In de traditie van India kent men het begrip Avatar en

daaronder wordt een mens verstaan die gerealiseerd en dus

zonder karma wordt geboren. Jezus lijkt een weg te hebben

afgelegd die hem op latere leeftijd tot de Christus maakt. Dat

zeg ik vanuit het bewustzijn dat ik op dit moment heb. Verder

kan ik niet reiken. Ik heb dat boek geschreven met het gebed

in mijn hart: “Heer, laat mij alsjeblieft dat zeggen wat waar is.

Wil je alsjeblieft door mijn woorden heen spreken.”

Na de verzoeking in de woestijn doorziet Jezus alles. Dan

zegt hij ook tegen zijn vervolgers: “Gij zegt het.” Logisch

vanuit zijn standpunt. Ik krijg er kippenvel van als ik daaraan

denk. Wat had hij anders moeten zeggen? Diezelfde houding

zie je bij Krishna. Als hij luistert naar al die argumentaties van

Arjuna, de constructies van zijn denken, dan glimlacht hij. Hij

doorziet het helemaal. Hij gaat niet mee in het drama. Hij res-

pecteert Arjuna en tegelijkertijd heeft hij zoiets als “Kind, ik

ben er voor je, heus, het komt wel goed.” Het goddelijk per-

spectief maakt dat we kunnen glimlachen, ook als er afschu-

welijke dingen op aarde plaatsvinden. Zonder die glimlach doe

je mee aan de uiterlijke strijd. Dat is absoluut een feit.’

Met die glimlach beginnen de lessen van Krishna?

‘Ja, het is de glimlach van de wetende. De hele Gita gaat

over de bevrijding van onwetendheid, van de illusie. Als

Krishna in hoofdstuk 2 op verzoek van Arjuna begint te spre-

ken, zegt hij: “Hoewel je woorden wijs klinken, treur je om

hen om wie niet getreurd moet worden. De wijzen treuren

noch om de levenden noch om de doden.” Dat is het mooie

aan de Gita. Krishna hanteert een soort tweesporenbeleid. Aan

de ene kant schetst hij steeds het perspectief van de wijze, van

de mens die tot het allerhoogste inzicht is gekomen. De wijze

treurt niet. Jezus treurt bijvoorbeeld niet om Judas. Aan de

andere kant daalt Krishna helemaal af naar het niveau van

Arjuna. Dat is zo ontroerend. We zijn allemaal Arjuna. Hij is

de Elckerlyc van het Oosten. Telkens gaat Krishna heen en

weer tussen die twee perspectieven.

Waarom treurt de wijze niet? Omdat de wijze zich niet

meer identificeert met alles wat voorbijgaat, met datgene wat

aan verandering onderhevig is, wat vergankelijk is. Als je dit

perspectief eenmaal bereikt hebt, dan treur je niet meer, het is

het einde van het lijden. Maar hoe kom je daar? Dat is het an-

dere spoor dat Krishna bewandelt. Hij zegt tegen Arjuna: “Ik

zal je de weg wijzen.”
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Kerk en Religie

Jelle Veeman, directie van privé-uitgeverij Paracelsus,

(opgeheven).

� “Het gnostisch Alternatief – de inwijdingsweg van de

christelijke feestdagen.” 143 blz. Paracelsus, 1995.

ISBN 90 73783 08 9.

De laatste uren van het oude zonlicht
Nu komt een boek aan de orde, dat handelt over de vraag waar

we heen gaan met de wereld. Het slot is optimistisch, maar op

de weg daarheen ontdek je dingen die geen goed nieuws

zijn… behalve dat we – door te begrijpen hoe de dingen zijn

en hoe het zo gekomen is – om ons heen hulpmiddelen kunnen

ontdekken, die positief zijn en die ons kunnen veranderen. Zo

bezien is dus zelfs het ‘slechte nieuws’ in werkelijkheid goed

nieuws. Het is niet de bedoeling dat je door lezing van dit

boek een schuldgevoel of depressie krijgt. Ik vertrouw deze

woorden aan het papier toe in de hoop positieve en duurzame

veranderingen teweeg te brengen.

Thom Hartman, auteur van De laatste uren van het oude

zonlicht (een oproep tot persoonlijke en mondiale transforma-

tie) windt er overigens geen doekjes om en begint met het be-

schrijven van de toestand op de wereld van vandaag, de

uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en de wijze waar-

op we al doende ‘ons nest hebben bevuild’.

De oude zonne-energie, opgeslagen in steenkool, aardolie

en gas, is nu al zo goed als opgebruikt. De huidige westerse

‘beschaving’ is in staat de wereld in korte tijd te gronde te

richten door destructieve visies in ons denken als afgeschei-

denheid, macht, overheersing en hebberigheid. De oude cultu-

ren met hun besef van eenheid met de aarde en met elkaar

‘wisten’ hoe ze duurzaam gebruik konden maken van grond-

stoffen en voedsel. Het is juist deze ‘oude’ manier van kijken

die de nieuwe visie oplevert, waarin het overleven van de

mensheid besloten ligt. Hartman biedt in dit boek over de toe-

stand van de wereld harde feiten over de mondiale ontwikke-

lingen op het gebied van milieu, politiek en economie, maar

ook hoopvolle vooruitzichten op een betere toekomst.

De laatste uren van het oude zonlicht is een boek dat mij

diep getroffen heeft. Hartman is geen doemdenker; hij somt

weliswaar sombere feiten op, maar laat ook zien dat de beste

manier om de wereld te veranderen, is: bij jezelf en je innerlij-

ke wereld beginnen. Hij vraagt je dringend te experimenteren

met enkele meditatiemethoden die hij van een monnik leerde.

De meeste mensen geloven dat ze ‘de wereld ervaren’. We

zien wat we zien, horen wat we horen, voelen wat we voelen,

proeven en ruiken wat er te proeven en te ruiken valt. Maar in

werkelijkheid ervaren slechts weinig mensen de zintuiglijke

werkelijkheid en misschien zijn ook maar heel weinig mensen

ertoe in staat. ”Ontdek de weg – op het gehoor, de tast of visu-

eel – die voor jou werkt en leer het ‘nu’ te ervaren. Ga stil zit-

ten en luister, kijk en voel – laat het gekwetter in je hoofd

verdwijnen – en doe dat tien of twintig minuten per dag. Door-

dat jij en ik en alle andere wezens met elkaar verbonden zijn

zullen je meditatie en je werkelijkheid je positief beïnvloeden

en golven van verandering door de wereld laten gaan.”

Hartman raakt hier de kern: we kunnen alleen een bijdrage

aan veranderingen leveren door zelf innerlijk te veranderen.

Het is net zoals met de wereldvrede: die komt er niet zolang

wijzelf nog geen vrede zijn, zoals James Twyman dat in zijn

boek ‘Vrede zijn’ zegt. “Alles waar we onze aandacht op

richten, groeit. Als het onze intentie is, vrede te zijn, dan zul-

len onze gebeden dat weerspiegelen en vrede worden. Op die

manier kunnen meer mensen vrede en harmonie ervaren…”

En vrede in onszelf heeft alles te maken met de toekomst

van de wereld. Vrede zijn is de verandering zijn. Door naar

binnen te gaan, te mediteren, zullen we met elkaar in deze we-

reld veranderen.

Opmerkelijk in dit boek is ook het pleidooi van Hartman

om vrouwen de macht terug te geven op alle levensterreinen:

in de maatschappij, het gezin, in de religie, in het leger en in

het bedrijfsleven. Wat betreft de religie zijn we als Vrij-Katho-

lieke Kerk dus op de goede weg door het priesterschap voor

vrouwen open te stellen.

Hartman wijst ten slotte op de noodzaak om zelf de eerste

stappen te zetten en niet te wachten tot iets of iemand ons zal

redden of dé oplossing zal bieden. “De oude profeten worstel-

den al met hetzelfde probleem: hun boodschap was zeer vaak:

Verander je manier van leven, want de weg die je nu bewan-

delt leidt naar de ondergang”. De geschiedenis en de Bijbel le-

ren ons, dat zulke profeten bijna altijd werden genegeerd.

Bij het helpen ‘redden van de wereld’ is het belangrijkste

werk dat ons te doen staat: mensen helpen om de werkelijk-

heid anders te zien en macht te krijgen over de verhalen die ze

zichzelf vertellen – want mensen zijn geneigd in praktijk te

brengen wat ze voor waar houden. Dat houdt in, dat mensen

hun spiritualiteit hervinden en beseffen dat de meeste van onze

religieuze, politieke en economische instellingen heersers zijn

met de instelling van jonge culturen en dat deze moeten veran-

deren om te voorkomen dat ze ons vernietigen.

LdK.
Thom Hartman: ‘De laatste uren van het oude zonlicht’.

Oproep tot persoonlijke en mondiale transformatie.

Ankh- Hermes 2004.
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chakra’s en met archetypen. Het mysteriekarakter van het

droomleven komt tot uiting in het doel van de communicatie

tussen het onbewuste en het bewustzijn. Tijdens het dromen

worden onbewuste motieven toegevoegd aan het bewustzijn,

waardoor een spirituele heling kan plaatsvinden.”

Ten slotte nog een aanhaling met betrekking tot een van

zijn eigen, recente dromen 2:

“De Kerk die ik als priester dien, was in een verbeten strijd

verwikkeld over de positie van de vrouw in de liturgie. Het

grootste deel van de leden was voor het vrouwelijk

priesterschap en een klein deel wees dat af op voor de

meerderheid onaanvaardbare gronden. Bisschoppen

werden geschorst en de leden raakten verdeeld.

Internationaal stond men in meerderheid afwijzend

tegenover het voorstel. Men toonde weinig begrip voor de

moderne inzichten in een land als Nederland. De kerk was

eerder strijdperk dan bedehuis. In een ledenraadpleging

werden drie opties voorgelegd. Bij de wereldkerk blijven en

de tweederangs positie van vrouwen slikken, een scheuring

en zelfstandig verdergaan met alle vooruitgang van dien, of

kiezen voor overleg en naar een compromis streven.

Samen met mijn collega’s steunde ik de vrouwenwijding ten

volle. We kozen voor de tweede optie: een schisma en

zelfstandig verdergaan met de weer in ere herstelde

bisschoppen en vrouwelijke priesters.

Toen kwam die wonderlijke droom. Als celebrant gaf ik drie

gewijde hosties aan een drietal vrouwen, die daar echter

geen recht op hadden. De kerkvaders in de sacristie waren

er fel tegen. Maar ik stuurde mijn diaken naar boven om

stiekem de drie hosties op te halen, zodat ik die de

vrouwen op de tong kon leggen.

De droom bleef mij langdurig bezighouden. Wakker geworden

verroerde ik mij niet en liet de beelden die nog vers in mijn

geheugen lagen, rustig langs mij heen trekken. Ik deed

geen moeite om ze te interpreteren, maar prentte ze in mijn

geheugen, alvorens ik ze in het donker en op de tast

noteerde in de gereedliggende blocnote. Het nadenken

erover was een taak voor de volgende dag. Ik kwam tot de

conclusie dat ik iets had gedaan wat verboden was. Terwijl

de felle tegenstanders in de sacristie bijeen zaten,

bezondigde ik mij aan canonieke ongehoorzaamheid door

de vrouwen, die dus geen priesterwijding konden

ontvangen, de heilige hostie te geven. Dat gebaar ervoer ik

als een intense behoefte aan het vrouwelijke priesterschap

dat in mijn beleving een grote aanwinst kan betekenen

naast de uitsluitend mannelijke priester aan het altaar.

Maar het diende allemaal stiekem te gebeuren, want de

mokkende clerezij in de sacristie zou beslist geen

toestemming geven.

Een paar dagen na deze droom bleek inderdaad dat de voor-

zittende bisschop van mijn gnostisch georiënteerde kerk-

genootschap over dit heikele onderwerp zelfs niet eens

wenste te discussiëren. Ik interpreteerde de drie hosties als

de drie opties en ervoer de boze en afstandelijke houding

van de kerkleiders in de sacristie als een aperte afwijzing

van een gerechtvaardigd verlangen. Naar mijn stellige idee

bevatte deze, bijna mythologische droom, een vleug van het

fameuze Dunne-effect, een toespeling op de toekomst. Ik

droomde naar aanleiding van de actuele situatie in de Kerk,

maar kon uit het verloop van de droom de uitkomst afleiden.

De Kerk zal dus de weg naar zelfstandigheid gaan.”

LdK.
1 Johan M. Pameijer: “Nachtzicht – over het spirituele in

onze dromen.” Sigma, 2004.

2 Idem: blz. 160-161.

Boeken, geschreven door Johan M. Pameijer,

priester in de Vrij-Katholieke Kerk

� “Symboliek in de Evangeliën – een esoterische visie op

de wonderverhalen.” 202 blz. Ankh-Hermes, 1996, ISBN

90 202 8115 1. Alle wonderen van Jezus beschouwd als

metaforen op de weg van zuivering van de ziel, verlichting

van het denken en vereniging met het goddelijke.

� “De Mythe van Christus – de zevenvoudige weg van

kribbe naar kruis.” 252 blz. Ankh-Hermes, 1998, ISBN 90

202 8154 2. In dit boek wordt de ontwikkeling van het

bewustzijn gezien in het licht van de zeven gebeurtenissen

uit het Jezus-leven: geboorte (Kerstmis), de Doop in de

Jordaan, de Verheerlijking op de Berg, lijden en kruisiging,

Opstanding (Pasen), Hemelvaart en de uitstorting van de

H. Geest (Pinksteren). Vooral de vergelijking met verhalen

uit de Boeddhistische canon werkt verhelderend. Het

slothoofdstuk geeft inzicht in “De achtste Dag”, het sym-

bool van het Nieuwe Jeruzalem.

� “Het Spiegelbeeld van God – Godinnen als symbolen van

de ziel.” 252 blz. Ankh-Hermes, 1999, ISBN 90 202 8196 8.

De vrouwelijke zijde van God wordt als Gods dynamische

kracht gezien. Deze heeft zich in vele antieke godinnen, de

aartsmoeders, de gnostische Sophia, de bijbelse Eva en ten

slotte in Maria, de moeder van Jezus, Maria van Bethanië en

Maria Magdalena geopenbaard. Langs deze lijn vertelt het

boek de geschiedenis van de ziel.

� “De Schatkamer van het Licht.” 190 blz. Ankh-Hermes,

2001, ISBN 90 202 8243 3. Achtergrond van de christelijke

rituelen is de inwijdingsmystiek van de Griekse mysterie-

religies. Daar kende men de Mysteriën die in de christelijke

rite de Sacramenten zijn geworden. Kerk(ge)bouw, Sacra-

menten en de heilige Mis ontvouwen zich langs de zeven-

voudige lijn en zijn mede daardoor gerelateerd aan de zeven

chakra’s, waarvan de realiteit meermalen met behulp van

geavanceerde elektronica is vastgesteld.

� “Vertrouwen in de Eeuwigheid – een mystieke benade-

ring van het laatste mysterie.” 264 blz. Sigma, 2002. ISBN

90 655 6205 2. De dood als inwijding in een hoger leven

berust op oude visioenen, neergelegd in de dodenboeken

van Tibet en Egypte, apocriefe geschriften en informatie

uit verschillende religies. Het blijkt vooral uit wetenschap-

pelijke onderzoekingen en de bijnadoodervaringen. Veel

aandacht voor ondergewaardeerde getuigenissen uit het

hiernamaals, o.a. van onderzoeker Frederic Myers.

� “Loutering – over de transformatie van het kwaad.” 269

blz. Sigma, 2003. ISBN 90 655 6220 6. Waar komt het

kwaad vandaan, waarom is het er en wat doen we ermee?

Het laatste hoofdstuk geeft een bijzondere interpretatie van

het boek Openbaring.

� “Nachtzicht – over het spirituele in onze dromen”. 271

blz. Sigma, 2004. ISBN 90 655 6233 8. In dit boek wordt

een aantal zeer bijzondere dromen besproken in het licht

van de chakra-leer en de Jungiaanse leer van de achetypen.

Eerder verschenen, uitverkochte boeken:
� “Waarheid achter Woorden – verborgen bijbelse wijs-

heid.” 145 blz. Paracelsus, 1993. ISBN 90 73783 05 4.

Verzamelbundel van 24 artikelen die een keuze zijn uit

gepubliceerde artikelen voor de Kernkoerier, het blad van
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Eigenlijk zijn we de hele tijd bezig ons te identificeren met

wat we niet zijn, met ons kleine vergankelijke zelf. Het ene

moment zijn we blij, dan kunnen we wel zingen en juichen. En

het andere moment zijn we in diepe treurnis. Zo gaat dat maar

door. De allereerste les van Krishna luidt: Arjuna, identificeer

je niet met wat je niet bent, maar ga na wat je wel bent.

In wezen zijn wij nooit geboren en sterven wij nooit. Dat is de

belangrijkste eerste les.’

En die wijsheid heeft Jezus ook uitgedragen?

‘Wanneer Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron

spreekt, dan ziet hij haar passie. Hij ziet de liefde van deze

vrouw met al haar mannen. Die vrouw was één groot vat van

liefde. Vrouwen met passie hebben veel liefde, niet alleen om

te ontvangen, maar ook om te geven, juist om te geven. En nu

komt er onverwachts een prachtige man op haar af. Deze

vrouw moet een ongelooflijke aantrekkingskracht naar Jezus

hebben gevoeld. Maar hij heeft dat verlangen, die dorst ter

plekke getransformeerd. Hij zegt: “Wie van het water drinkt

dat Ik zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer.” Hij

biedt direct het goddelijk perspectief aan. Het is een prachtig

verhaal, omdat je voelt dat Jezus een en al compassie is voor

deze vrouw. Hij veroordeelt de vrouw niet. Hij weet van het

verlangen. We verlangen allemaal naar liefde. Maar we weten

niet waar we die liefde kunnen vinden.

In mijn praktijk als psychosynthese-gids en ook in mijn

workshops over de Bhagavad Gita ontmoet ik vaak mensen die

alles hebben. Die hebben hun verlangen op de buitenwereld ge-

richt, op een partner, een baan, kinde-

ren, een nieuwe auto, noem maar op.

Maar ze blijven innerlijk een leegte

voelen. Als mannen gepensioneerd

zijn, raken ze depressief of krijgen

een hartverlamming. Maar je bent je

werk niet. Je bent je kinderen niet. Je

bent je bezittingen niet, je bent noch

je lichaam, noch je denken, noch je

gevoelens. Zelfs je pijn ben je niet.’

Toch doet de reclame er alles aan

om ons verlangen naar buiten te

richten

‘Wij hebben een samenleving die

de identificaties met de 1001 dingen

van de wereld bevordert. Denk maar

aan de reclame. Wij doen net alsof de

Gita en het Evangelie geen boodschap

zouden bevatten voor de huidige sa-

menleving als geheel. Maar daar ver-

gissen we ons ernstig in. Daarom ben

ik zo blij dat er nu een krachtige te-

genbeweging opkomt die zegt: “We

hebben alles. We komen in de troep

om. Het komt onze strot uit.” Daar-

over heb ik in India gesproken met

een vrouw die filosofie en Sanskriet

doceert. Zij vertelde mij dat in een

van de heilige geschriften staat, dat er

een tijd zal komen dat de mens ziek

wordt van zichzelf. Pas dan zal de

mensheid begrijpen waarom het gaat. Het lijkt erop dat die tijd

is aangebroken.

De westerse samenleving is hard bezig ziek te worden van

zichzelf. Fysiek worden we ziek, psychisch worden we ziek,

op alle niveaus worden we ziek. En dat is blijkbaar nodig om

te komen op het punt waar Arjuna staat. Eindelijk zijn we zo-

ver dat we met Arjuna willen zeggen: “Alsjeblieft, God, wil je

ons helpen, laat ons zien hoe het wel in elkaar zit, laat ons zien

wat wel belangrijk is.” Als Arjuna door zijn knieën gaat en

zijn verlangen naar inzicht kenbaar maakt, wordt zijn smeek-

bede onmiddellijk verhoord. Zo werkt het Dharma, de godde-

lijke wet, in respect voor de vrije wil. Het wordt tijd dat we

hetzelfde doen als Arjuna en de weg naar bevrijding en opper-

ste vreugde inslaan.’

Herbert van Erkelens (Alkmaar, 1952) is coördinator van de Neder-

landse tak van het Scientific & Medical Network. Hij heeft zich jaren-

lang verdiept in de dromen van theoretisch fysicus en Nobelprijs-

winnaar Wolfgang Pauli. Nu houdt hij zich bezig met de relatie tussen

getallen, tijd en eeuwigheid. Hij is freelance journalist, docent

alchemistische symboliek en bereidt zich voor op een functie in het

voortgezet onderwijs.

Louise Engelen: Het goddelijk lied van Jezus van Nazareth. Ankh-Her-

mes. Prijs: 13,50 euro. Informatie workshops over de Bhagavad Gita:

033 – 432 0246.

* * *
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Oerbeelden in de Religie

Johan Pameijer

Verrassend erotische liefdesgedichten van mid-

deleeuwse nonnen en Soefi-mystici, de duivelse

maskers in Tibetaanse kloosters en het hoogmoe-

dige gedrag van Christelijke kerkvaders berusten

– het moet maar eens gezegd worden – op oer-

beelden in het collectief onbewuste van de mens-

heid. In navolging van Plato spreekt Carl Gustav

Jung over de archetypen. Dat deze oervoorstel-

lingen de voedingsbodem zijn van alle religies, is

nog maar nauwelijks tot de gemiddelde kerk-

ganger doorgedrongen.

Religie en psychotherapie blijken verbazend

dicht bij elkaar te liggen. Zonder het te willen,

hebben wij al die voorstellingen nodig. Sterker nog, ongeweten

dragen wij ze met ons mee. Schaduw, Anima of Animus en Per-

sona – namen die Jung aan de grootste archetypen meegaf –

vergezellen ons op onze levensreis en beïnvloeden ons waar ze

kunnen. Zo projecteerden de Tibetanen de Schaduw op hun

kleurrijke muurschilderingen, ondergingen de nonnen en de

Soefi-mystici de confrontatie met hun Anima of Animus en

stonden de kerkvaders onder de dwingende invloed van hun

Persona. Allemaal zochten ze het onderwijs van de Oude Wijze

en waren ze op weg naar de diepte van het Zelf. Want ook de

Oude Wijze en het Zelf zijn oerbeelden van een diepzinnige be-

tekenis. In hoge mate is de mens afhankelijk van deze archety-

pen, die sinds de verste oudheid zijn onbewuste bewonen.

Wat zijn precies de archetypen? Jung was daar nogal cryp-

tisch over. Hij leidde hun bestaan af uit mythen en sprookjes

in de wereldliteratuur en wat nog interessanter was, hij trof ze

regelmatig aan in de dromen van zijn patiënten. Dezelfde ty-

pen keerden steeds terug in de fantasieën, dromen en waan-

voorstellingen van de mens. Het zijn indrukwekkende, in-

vloedrijke en fascinerende voorstellingen, die zich in rijk ge-

varieerde gedaanten aandienen en innerlijk worden aan-

schouwd. Ze willen gezien, gehoord en gevoeld worden.

Maken deel uit van de zielsstructuur van elke mens die ooit

geleefd heeft, nu leeft en ooit zal leven. Ze behoren bij het on-

bewuste als adem bij het leven. Ze maken deel uit van ons ge-

meenschappelijk geestelijke erfgoed en het is in ons eigen

belang dat we er rekening mee houden.

Maar in de praktijk heeft de mensheid lak aan ze. Daarom

dringen ze zich op. Jung trok daaruit de conclusie, dat archety-

pen op zichzelf geen bestaan hebben, maar pas tot bestaan ko-

men, als ze in het brein van de mens bewust worden gemaakt.

Of – en dat is heel belangrijk – als hij ze op de een of andere

manier in de buitenwereld ergens op projecteert. Daarom

schreven nonnen hun liefdeslyriek, schilderden Tibetaanse

monniken hun duivelse fantasieën op tanka’s en plaatsten ker-

kelijke prelaten hun ego’s op een onontkoombare manier mid-

den in de maatschappij. Dat maakte hen tot echte potentaten,

terwijl ze in wezen diep religieuze zielen waren.

Nonnen, Tibetanen en prelaten zijn geprononceerde prototy-

pen van gewone mensen. Ook u en ik zijn dagelijks in de weer

met het projecteren van de archetypen. Diep in

ons binnenste beseffen wij dat Jung gelijk had,

toen hij wees op het belang van confrontatie, ac-

ceptatie en transformatie voor onze geestelijke

gezondheid, een proces dat hij aanduidde met de

term individuatie of zelfverwerkelijking. Wij ont-

komen dus niet aan de archetypen, anders ge-

zegd, wij hebben ze dringend nodig om tot

evenwichtige mensen uit te groeien en de nade-

ring tot God – ook een archetype – in ons

bewustzijn op te nemen.

Vrijwel iedereen verbaast zich over een

niet-ingrijpende God die oorlogen, rechtsver-

krachting en uitbuiting maar door laat gaan. Weinig mensen

realiseren zich dat deze rampen de Schaduw van volken, lan-

den, groepen en individuen tegenwoordig stellen. De buurman

met zijn lawaairadio en zijn opgevoerde bromfiets is niet zo-

maar een gehate lastpost. Hij groeit uit tot onze individuele

Schaduw met wie wij in onszelf in het reine moeten komen,

hoe lastig dat vaak ook is.

In allerlei situaties kan de Schaduw opdoemen in al zijn te-

genwerkende oerkracht. Als wij hem na de confrontatie kun-

nen accepteren, zijn we misschien in staat de negatieve

emoties, die hij oproept in ons binnenste, te transformeren, zo-

dat het negatieve verandert in een positieve kracht, die wij

daarna ten nutte kunnen maken. Grootste Schaduwmacht is de

duivel, een creatuur dat geen objectief bestaan heeft, maar

oprijst uit de personages van Herodes, Kajafas, Judas en Deva-

datta bij de Boeddhisten. De Perzen kenden hem als Ahriman,

bij de Egyptenaren heette hij Seth en de Indiërs vereren hem

als Kali. Juist, ze vereren hem als Kali, omdat in het kwade het

goede schuilgaat. Dat goede dienen wij door transformatie van

het kwade aan het licht te brengen. Dat is onze opdracht. In

alle religies van de aarde.

Een ander groot archetype noemt Jung de Anima (de vrou-

welijke ziel in de man) of de Animus (de mannelijke ziel in de

vrouw). Tegendelen trekken elkaar op mysterieuze wijze aan.

Doorgaans trouwen wij met een partner die een deel van onze

niet aanvaarde tegenkrachten in zich draagt. Dat geeft botsing-

en, maar botsingen zijn confrontaties en die hebben we weer

nodig om via acceptatie tot transformatie te komen. Onder de

Anima worden allerlei collectieve zielsstructuren verstaan, van

wereldmoeder tot prostituee, van Isis tot Maria en van Maria

Magdalena tot Aphrodite.

Een oud gnostisch manuscript uit de Nag Hammadi verza-

meling (“Donder, volmaakte Geest”) geeft op indringende wijze

te verstaan hoe wij met het archetype van de Anima (of Ani-

mus) dienen om te gaan: “Ik ben gezonden uit kracht en ik ben

gekomen naar hen die aan mij denken en ik ben gevonden onder

hen die naar mij zoeken. Kijkt naar mij, u die aan mij denkt en

u, toehoorders, hoort naar mij. U, die op mij wacht, neemt mij

tot u, en verbant mij niet uit uw gezicht. Want ik ben de eerste

en de laatste. Ik ben de vereerde en de verachte. Ik ben de hoer
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nen zijn met alle passagiers die deel uitmaken van mijn zielen-

leven. Ook de gesloten trein was ik zelf, maar hij reed niet

naar hetzelfde doel en was dus een onvergankelijk deel van

mijn onbewuste, terwijl de trein die nu door mijn droomwereld

snelde, bewust kon worden gemaakt.”

Pameijer heeft over deze recente droom gemediteerd, hem

van een afstandje bekeken en hem om en om gewenteld. Uit-

eindelijk betrok hij hem helemaal op zichzelf, zijn situatie,

zijn plannen. Voor hetzelfde geld kon het een en ander betrek-

king hebben op zijn leven of de ziekte waarvan hij geen last

meer had. De lege trein zou een metafoor van de dood kunnen

zijn en de volgtrein die van het leven.

Ook kan de bereidwillige stop van de gesloten trein geduid

worden als het einde van de ziekte en de volle trein van de ge-

nezing. “Je ziet dat meerdere interpretaties mogelijk zijn. Iede-

re uitleg past bij een individuele situatie. Dromen zijn speelse,

plastische en flexibele uitingen van de onbewuste ziel, onge-

schikt voor een objectieve exegese. Droomverklaarders die de

dromen voornamelijk relateren aan het dagelijkse leven, doen

de omvang van het droomreservoir schromelijk tekort. Na vele

jaren van rustige observatie ben ik gaan inzien dat dromen de

hele mens beslaan. Het totale complex van geest, ziel en

lichaam is erbij betrokken…”

Pameijer wijst erop dat er in die droomtrein een zekere lijn

zit. Het boek is ook bedoeld om mensen er bewust van te ma-

ken, dat er een zekere lijn in dromen zit. Hij is naar aanleiding

van o.a. die treindroom een onderzoek begonnen, ook onder

bekenden die hem hun dromen beschikbaar hebben gesteld.

Hij is toen van verbazing bijna omgevallen van wat hij alle-

maal te horen kreeg. Het hele boek is dus gebaseerd op een

reeks dromen van hemzelf en van zijn bekenden.

Tijdens het ziekteproces had hij een aantal dromen dat be-

trekking had op het ziek zijn, nu zo’n twee jaar geleden. Hij

heeft toen inzicht gekregen in het genezingsproces. Die dro-

men hebben hem tijdens het ziekteproces een gevoel gegeven

dat er sprake is van begeleiding. Je staat er niet alleen voor.

Het was ook de aanleiding die droom op te schrijven en er met

zorg naar te kijken en ermee om te gaan. Die dromen hebben

hem, zegt hij, het gevoel gegeven dat er een spirituele kracht

aan het werk was. Dat werd ook het motief van het boek: het

spirituele in dromen.

De laatste droom was een droom die erop wees dat het pro-

ces voltooid was, de droom met de drie bedden. Dit was ook

een genezende droom.

“Ik lag in een zaaltje met drie bedden aan weerskanten. Ik

lag op het meest linker bed bij het raam, een paar uur, zolang

ik daar moest zijn. Toen droomde ik dat ik op het middelste

bed lag. In de tijd dat ik mij om de twee weken naar het zie-

kenhuis voor een dagbehandeling begaf, mocht ik op een dag

een van de zes bedden uitzoeken. Aan weerskanten stonden er

drie. Mijn voorkeur ging uit naar een bed bij het raam met uit-

zicht over een gazon, een vijver en verder weg de landelijke

verte. Zodra ik op het infuus was aangesloten, nam ik mijn

boek en begon te lezen. Ik vertel dit speciaal, omdat ik tegen

het einde van februari 2002 droomde in een verlaten straat te

wandelen op weg naar een grote feestzaal. In een hoek stond

een vierkant tafeltje met vier stoelen er omheen.

In de tegenovergestelde hoek stonden drie smalle bedjes

naast elkaar. Het bedje in de hoek is lager dan beide andere.

Aanvankelijk lig ik in het middelste bed, alleen. Maar in een

volgende fase moet ik in het lage bedje gaan liggen, dat rechts

van het middelste bed staat.”

Hij wijst op een zin uit een boek van Thomas Moore: “De

ziel heeft behoefte aan comfort en ruimte om zich heen.”

Dat zou de grote lege zaal kunnen verklaren met de bedjes in

een hoek. Zalen, grote ruimten, huizen met gangen, kamers en

trappen voelen aan als metaforen van de ziel. De bedjes in de

grote, lege droomzaal maken deel uit van zijn zielenbewust-

zijn, daar was hij zeker van.

Een bed is een heiligdom, maar een ziekenhuisbed biedt

bescherming en beslotenheid, ook in een onoverzichtelijke

ruimte. De veiligheid van het bed werd in deze droom evenwel

bedreigd door de verandering van bed. “Na een korte onder-

breking – toiletbezoek misschien – moet ik plaatsnemen in het

lagere bedje aan de rechterkant van het eerder ingenomen mid-

delste bed.” De nadruk op rechts in deze droom leek een veel-

zeggend teken. Hij trekt dan ook de conclusie dat het rechter-

bed, dat bovendien lager was dan de beide andere, een aandui-

ding inhield in de orde van de linker en rechter hersenhelft of

in de magie van het linker en rechter pad. Rechts staat voor in-

tuïtief, gevoelsmatig, tegenover de rationele, lineaire linkerzij-

de. De magie van het linkerpad is zwart, terwijl die van het

rechterpad geacht wordt wit te zijn. Rechts heeft met Licht te

maken, links met duisternis, ofwel: rechts is het innerlijke le-

ven en links het uiterlijke. Deze overweging zette Pameijer op

het spoor van het gevoelsmatige onbewuste dat door het rech-

ter bedje werd uitgebeeld. Hij zag het als een gunstig teken om

in het rechter bedje te mogen liggen. Het zou zomaar kunnen

meedelen dat zijn onderbewuste de zorg voor zijn ziekte op

zich had genomen. Hij hoefde zich alleen maar over te geven

en af te wachten.

Er kwam ook nog een afsluitende, alles verklarende

droom. Het kwam hem voor alsof de genezing al een feit was,

terwijl in werkelijkheid het gehalte van zijn witte bloedcellen

onrustbarend laag was. Een intensieve behandeling met antibi-

otica moest voorkomen dat hij aan een gevaarlijke infectie zou

bezwijken. Hoewel hij nog steeds om de zoveel tijd voor con-

trole naar het ziekenhuis moet, is op dit moment het gevaar ge-

weken en is zijn bloed gezond.

“De periode van mijn ziekte heb ik als een bijzonder zinvol-

le ervaren. Het is niet plezierig te horen dat je aan leukemie lijdt

en het risico loopt om aan de gevolgen ervan te sterven. Maar ik

besef een geluksvogel te zijn geweest, dankzij de droomserie

die mij onvoorwaardelijk steunde en mij inzicht gaf in een bui-

tengewone sinistere situatie… Ik ontving in mijn dromen een

serie boodschappen in de taal van het onderbewuste die mij on-

dersteunden in de zware strijd tegen ziekte en doodgaan.”

Al schrijvend zag Pameijer ook de samenhang met andere

dromen die hij had; het bleek een vervolgverhaal te zijn. Een

story met een happy end, dat wel, want hij genas van zijn leu-

kemie, zoals dit hem uit die dromen ook duidelijk was gewor-

den. Hij had dan ook duidelijk het gevoel dat hij dit aan andere

mensen moest vertellen.

Pameijer verdiepte zich verder in het fenomeen dromen en

ontdekte dat dromen veel meer zijn dan zomaar wat warrige

beelden en flarden. Hij kwam tot de ontdekking dat het hierin

gaat om een gesprek, een communicatievorm tussen het onbe-

wuste en het bewustzijn.

“Elke droom bevat een zinrijke persoonlijke mythologie

met symbolen, die in nauw verband blijken te staan met de
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ling van ego’tjes die zich in het innerlijk, ofwel in de synagoge

van de mens hebben verzameld), wil je ons kapot maken?”

Wie besluit de thuisreis te aanvaarden en de weg van ver-

lossing of bevrijding te gaan, zal tot de onvermijdelijke con-

frontatie komen met zijn eigen ego. Wie doorgaat en de moed

niet verliest en wie de genade van een gids of leermeester weet

te vinden, zal langzamerhand het goddelijke vóór laten gaan,

waardoor het goddelijke (licht) in de mens dominant wordt.

Dan daagt het licht dus. Het ego verzet zich echter uit alle

macht en schreeuwt het uit, bang als het is de macht te verlie-

zen. Maar Jezus maakt het ego niet kapot. Hij laat het er ge-

woon zijn, maar hij zorgt ervoor dat het gaat gehoorzamen en

luisteren. Vandaar: ‘Stil! Houd je mond. Verdwijn en laat hem

met rust!’ De pijn die de mens voelt is de pijn van het ego met

al zijn stuiptrekkingen en gevloek en getier. Ten slotte stelt

datzelfde ego zich echter onder het gezag van het goddelijke

in de mens dat hij gaat gehoorzamen. Zo wordt het ego die-

naar en discipel tegelijkertijd!”

Het is slechts één citaat, één van de commentaren uit dit

boeiende boek. Wat opvalt is, dat Van Oyen vooral het belang

van het hebben van een leraar of gids benadrukt, om spiritueel

te groeien. Niet iedereen zal dit met hem eens zijn, maar er

valt wat voor te zeggen.

Dit zijn eigentijdse commentaren, waardoor oude evan-

gelieteksten weer gaan leven.

Terecht wijst Van Oyen erop dat er meer in de bijbel te

vinden is dan een letterlijke betekenis. Bestudering van de

Kabbala en van andere Joodse esoterische geschriften leert,

dat de Joodse traditie sterk gericht was op het werken met

dubbele betekenissen en met woordspelingen. Deze verta-

ling-met-commentaar van het Marcus- Evangelie past in de

huidige ontwikkeling waarin aloude bijbelteksten geheel op-

nieuw worden gewaardeerd.

Tweeduizend jaar van dogmatiek en van gefixeerde denk-

patronen hebben hun sporen nagelaten. Wat vroeger nog inspi-

rerend bleek, voldoet nu niet meer. Het beeld van Jezus als

Zoon van God is volgens Van Oyen inmiddels aan een intense

en diepgaande herijking toe. Met dit boek heeft hij daaraan

een waardevolle bijdrage geleverd.

1 Paul G. van Oyen: “Het Evangelie van Marcus - Een vertolking met

commentaar.” Conversion Productions, 2004. ISBN 90 76392 19 6.

Johan Pameijer over zijn boek “Nachtzicht”
Als Johan Pameijer eenmaal aan het woord is, lijkt hij over

een haast onuitputtelijke bron van parate kennis te beschikken.

Zijn preken en lezingen bereidt hij nauwelijks voor. “Natuur-

lijk ben ik er in gedachten wel mee bezig, maar als ik eenmaal

begin te spreken, komt het verhaal vanzelf.”

Zo vergaat het hem ook tijdens het schrijfproces, al maakt

hij daarbij wel gebruik van zijn bronnenmateriaal.

Zijn nieuwste boek 1 gaat over het spirituele in dromen.

“Iedereen droomt”, zegt Pameijer, “wel vier of vijf dromen

verglijden in het schimmenrijk van de nacht. Niemand minder

dan Carl Gustav Jung heeft ergens beweerd dat we waarschijn-

lijk onafgebroken dromen. Waarom merken we dat dan niet?

Dit komt doordat ons waakbewustzijn onze dromen groten-

deels laat verbleken, zoals het zonlicht de sterren aan het oog

onttrekt. Maar er resteert voldoende om de aandacht vast te

houden. Al sinds de oudheid werd de mensheid gefascineerd

door het uitdagende droomleven. De in Efeze geboren droom-

uitlegger Artemidorus schreef in de tweede eeuw na Christus

een boek onder de titel Oneirokkitika (Droomuitleggingen),

dat nog nauwelijks aan gezag heeft ingeboet. De meeste he-

dendaagse onderzoekers baseren zich op dit unieke werk. Het

was Artemidorus opgevallen hoeveel zijn dromers ontleenden

aan mythen en mysteriën. Ook Jung en zijn navolgers bespeur-

den in dromen veel mythische motieven. Hij constateerde dat

iedereen zijn eigen motieven en symbolen heeft. Dat maakt het

uitleggen van dromen zo buitengewoon gecompliceerd.”

Als het waar is dat elektromagnetische denkvelden de aar-

de omspannen, zoals enkele onderzoekers denken te hebben

aangetoond, dan kan het volgens Johan Pameijer niet anders of

daarin zijn ook de zogenaamde hersenspinsels van het droom-

leven opgenomen. Edward Russell schrijft hierover: ”In deze

onvoorstelbare hoeveelheden denkvelden ligt alles opgesloten

wat we ooit hebben geleerd en nog zullen leren, het eerste

woordje dat we leerden spreken, net zo goed als de filmbeel-

den van gisteren.” Naar de overtuiging van Pameijer bevat dat

‘alles’ wat in de denkvelden ligt opgesloten, ook de 24 miljard

nachtelijke dromen. “Alleen al dit gegeven motiveert mij om

aan de vele boeken over dromen dat van mij nog eens toe te

voegen. Ik geloof namelijk dat wij de invloed van dromen

schromelijk onderschatten, maar omdat ze van een ander leven

getuigen, zijn ze voor de maatschappij waardeloos en worden

ze genegeerd. Toch kunnen zij de bron zijn voor grootse

kunstwerken, belangrijke ontdekkingen en kunnen zij zelfs de

kiem van gevaarlijke conflicten in zich dragen.”

Een voorbeeld:
Op een nacht stond hij in zijn droom te wachten op de trein die

hem naar zijn werk moest brengen. Het was een kort treintje.

In plaats van te stoppen reed het door. “Ik ren er achteraan en

als het speciaal voor mij stopt, kan ik het inhalen, maar de

deuren blijven gesloten en een conducteur wijst mij op een

volgende trein die er aan komt. Inderdaad zie ik dat treintje al

langs het gindse perron binnenrijden. Ik moet rennen om het te

halen, maar helaas, het zet zich in beweging voordat ik de trein

heb kunnen bereiken. Voorbij het station stopt hij om mij erin

te laten en ik wurm mij in een stampvol compartiment.”

Treindromen schijnen volgens Pameijer veelvuldig voor te

komen. “Vaak hebben ze een ongunstige betekenis, maar deze

droomtrein interpreteer ik als een gunstig voorteken. Ze gaan

over de levensreis en vertellen iets over de manier waarop de

reis wordt gemaakt. Terwijl ik vaak heb gedroomd over te laat

komen, vertelt deze droom mij dat ik op tijd op mijn bestem-

ming zal zijn, want ik kon de trein op het nippertje halen.

Meestal geven droomtreinen uitdrukking aan een levensloop.

De rails laten weten dat we niet van onze bestemming kunnen

afwijken, tenzij we eerder uitstappen. Een lege trein met een

instapverbod vertelt mij dat ik op mijn 72e midden tussen de

mensen sta. De volgtrein die ik nog maar moet zien te halen,

kan in mijn geval duiden op het nieuwe project waar ik me aan

heb gewaagd. Alle passagiers zijn dromers, maar evenzeer

potentiële lezers van het boek dat best eens de bestemming

van deze trein zou kunnen zijn. Niemand moppert vanwege de

extra stop die de trein ter wille van mij heeft gemaakt. Zodra

ik mij naar binnen heb gedrongen, zet de trein zich in

beweging op weg naar het einddoel.”

“Het bizarre van dromen is dat ik niet per sé passagier hoef

te zijn, maar dat de trein een voorstelling van mijzelf zou kun-
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en de heilige. Ik ben de vrouw en de maagd....” Verderop in dit

opmerkelijke blad lezen wij: “Ik ben zonder zonden en de wor-

tel van de zonde ontstaat in mij." Geen geschrift geeft beter het

karakter van dit fascinerende oerbeeld weer dan het raadselach-

tige “Donder, volmaakte Geest”. In heel zijn oudheid is het ver-

bazend modern, ja eigenlijk van alle tijden.

De aard van de Persona is makkelijker te begrijpen. Perso-

na heette het masker dat acteurs in de antieke Griekse theaters

droegen om een karakter uit te beelden. Wij doen niet anders.

Om ons heen kijkend ontwaren we allerlei types, die hun rol

tot in de perfectie proberen vorm te geven. Maar ‘s avonds bij

de televisie of op de rand van het bed leggen de rechter, de ge-

neesheer, de dominee en de notaris hun plechtstatige decorum

af. Niets onderscheidt hen dan meer van de vuilnisman, de

havenwerker of de bouwvakker. De maatschappij is een groot

theater vol acteurs in een verdraaid ingewikkeld rollenspel.

Gewoonlijk krijgen wij de medemens zelden in zijn of haar

ware gedaante te zien, maar alleen in de rol(len) die de per-

soon in de maatschappelijke arena te vertolken heeft. In de

religie gaat het erom al die ego’s te ontmaskeren. De ziel inte-

resseert zich uitsluitend in de ware aard en niet in de vermom-

mingen waarin wij ons doorgaans vertonen.

Dit brengt ons bij de Oude Wijze, een innerlijke leraar die

verschijnt in de gestalte van Jezus, van Merlijn, van Osiris en

zelfs van Sint Nicolaas. De geliefde goedheiligman uit het

Zuid-Turkse Myra belichaamt op onorthodoxe manier de oude

wijze Heer, wiens goede gaven bestemd zijn voor de groeien-

de ziel. Wij ontmoeten hem vooral in dromen, in sprookjes en

mythen, maar zeker in de religies. Boeddha, Krishna, Shiwa,

Confucius en Lao Tze, maar ook Ahoera Mazda, Mohammed

en Jezus treden uit de heilige ruimten van de kosmische Waar-

heid naar buiten als de Oude Wijze, die onderricht, helpt en

geeft. De confrontatie met hem brengt ons verder in het leven,

schenkt ons wijsheid en helpt ons door vele moeilijkheden

heen. Deze Oude Wijze wijst ons de weg naar het waarachtige

Zelf, het hogere Zelf, dat gelijk te stellen is met de geopen-

baarde God. Het verhoudt zich tot God als het Indische Atma

tot de oppergod Brahma.

Ook nu weer komt de eer van het duiden aan Jung toe. Hij

noemt het Zelf de totaliteit van de mens. Terwijl het ego be-

grensd en sterfelijk is, daar is het Zelf onbegrensd en dus on-

eindig en eeuwig. “Het Zelf”, schrijft Jung, “is niet alleen het

middelpunt, maar ook de totale omvang van het bewustzijn en

het onbewuste, het is het centrum van onze totaliteit, zoals het

ego het centrum van het bewustzijn is.”

Hij noemt het Zelf het doel van het leven, en dus moeten

wij het in al zijn facetten leren kennen en in ons opnemen.

Aangezien het Zelf alle andere archetypen omvat, zullen

wij eerst de energie van al die andere archetypen moeten leren

kennen en aanvaarden om ze te kunnen omvormen tot waar ze

uit zijn opgerezen: het Zelf. Eens

zal het ego oplossen in het Zelf.

Dan zal het tijdelijke verdwijnen

in het eeuwige.

Dat is het doel van alle religies.

Vandaar ook dat religies ons niet

alleen het ideaalbeeld van een god-

heid, maar ook het afzichtelijke

kwaad zo onomkeerbaar voor ogen

stellen. Wij dienen dat kwaad te

leren kennen en te ontmaskeren.

Pas dan kunnen we de positieve

energie ervan opnemen in ons

Zelf. Daarom zijn wij Boeddhist,

Hindoe, Moslim of Christen. Daar-

om ook beleven wij in onze kerken

de liturgieën, waaruit de grote ar-

chetypen stuk voor stuk verrijzen.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930) is

priester in de Vrij-Katholieke Kerk en

werkzaam in de kerkgemeente Raalte.

Tot 1991 combineerde hij het priester-

schap met zijn beroep als kunst-

redacteur bij een regionaal dagblad.

Van zijn hand verschenen diverse

boeken, waarvan een overzicht elders

in dit blad.

* * *
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Leven is: Op weg gaan met de Dood

Frits Moers

Verontrusting

De titel van dit artikel kan verontrusting en misschien ook

angst oproepen. Maar verdwijnt die verontrusting of die angst

dan door gewoon te stellen wat ieder mens weet: dat het leven

is voorbestemd om uiteindelijk te eindigen met de dood? Ja,

gewoon met de fysieke dood. Ieder mens ontmoet de dood.

Daar ontkomt niemand aan. We kunnen de dood niet uitslui-

ten, hooguit buitensluiten. Hoe vaak vragen we wel naar de

zin van het leven, maar niet naar die van de dood? De dood is

meestal nog te veraf! Kan het ook zo zijn, dat de zin van het

leven ontdekt zou kunnen worden door en in de vraag naar de

zin van de dood?

De dood komt op ons af, of we hem aanvaarden of niet, of

we hem zin geven of niet. En hebben niet alle gebeurtenissen

in ons leven een diepere betekenis? Zou ook de dood als feno-

meen niet een wezenlijke betekenis hebben, een wezenlijke

gebeurtenis zijn voor de mens? Het is duidelijk, dat het hierbij

niet meer gaat om de “lichamelijke mens”, want het lichaam

vergaat, zichtbaar.

Verontrusting lijkt weggenomen te kunnen worden bij hen

die leven en dood “waarlijk” als een louter biologisch ver-

schijnsel zien. De dood heeft dan geen betekenis dan deze:

“Afgelopen, uit”! Geen betekenis, geen zin dus verder. We

sterven dus letterlijk een onwaarachtige dood, want iets wat

geen zin of betekenis heeft, is immers iets onwaarachtigs.

Maar als de dood geen zin heeft, geen betekenis, wat is dan de

zin van het leven? Leven en dood zijn aan elkaar gekoppeld,

het ene hoort bij het andere, zonder uitzondering, voor wie dan

ook, ze hebben dus beide een zin, want ze zijn er.

De zin van het leven, is dat genot, carrière maken, enz.?

Verontrusting voor de dood komt dan wel bij het stervenspro-

ces. Of is de zin van het leven zorgen en gezwoeg, leed en

verdriet? Suïcide dan maar? Weliswaar ontkennen we dan eer-

der de zin van het leven dan die van de dood, maar toch: ook

dan is de dood gewoon “afgelopen, uit”.

Kortom, we worden vaak verontrust door het verschijnsel

‘dood’, omdat we er liever niet aan denken. We verliezen ons

nog eerder in gepraat over de mystieke Dood.

Kan verontrusting jegens de dood omgezet worden in een

bezorgdheid, d.w.z. een zorgzaam-zijn naar de dood toe, dat-

gene wat onze huidige existentie aan ons voorlegt?

Er is éénheid van leven en dood

Leven is: op weg gaan mét de dood. Het wérkwoord ‘leven’ is

hier bedoeld als ‘existeren’. Als de éénheid van leven en dood

benadrukt wil worden, dan gaat het echter om twee naamwoor-

den: hét Leven en dé Dood. Bedoeld is nu de dualiteit, beter de

polariteit van Leven en Dood, een polariteit die helaas vaak ge-

zien wordt als het bestaan van een negatieve tegenstelling waar-

van één pool uitgeschakeld zou moeten worden, de zogenaamde

negatieve. ‘Dood’ wordt in die polariteit dan als negatief erva-

ren; ‘dood’ moet uitgeschakeld worden. Jammer als dat zo zou

zijn, want dan kan er evenmin ‘Leven’ zijn. Hoe kan een lamp

branden, hoe kan er licht zijn, als de plus en de min er niet beide

zijn én in werkelijkheid niet samenwerken? En waarom moet

‘plus’ iets positiefs en ‘min’ iets negatiefs bedoelen? Dat kan

slechts vanuit onze uiterlijke taal. Want als er geen Leven is, is

er evenmin een Dood; en als er geen Dood is, kan er evenmin

Leven zijn. Er bestaat dan uitsluitend een stikdonkere nacht.

Leven wordt vaak gezien als ‘Alles’, Dood als (het)

‘Niets’. En áls dat al zo zou zijn, dan zijn ze er samen: het

Alles én het Niets. Ze zijn er dan ook beide: in éénheid. Maar

het ene heeft iets wat het andere mist, in elk geval in zijn ver-

borgenheid. Beter kunnen we stellen, dat het ene iets heeft wat

in het andere (van de twee) nog onvolmaakt is. De Dood kan

niet ontkend worden, want hij IS er en heeft dus een betekenis,

een waarde voor het (nog onvolmaakte) Leven; de dood heeft

“iets” wat het nog niet volmaakte leven mist.

De dood is een voorwaarde om nieuw leven te kunnen be-

reiken op een volmaakter niveau. De mens dient dus met zijn

dood op weg te gaan tijdens dit leven.

Vermoeden en verwondering

Wat is de dood? Iemand die deze vraag kan stellen, is nog in

leven en kan er dus niets in feite over zeggen. We hebben onze

dood, in déze existentie althans, nog niet meegemaakt.

Toch heeft de mens aller tijden en van alle plaatsen een soort

ingeboren vermoeden van wat de wezenlijke aard is van zijn

existentie, zijn geplaatst-zijn-in-de-wereld. Een mens die zich

bewust wordt van en door de vraag “wat we hier moeten”, zoekt

heel duidelijk naar de aard en de zin van het bestaan. Hij zoekt,

hij stelt vragen, bewijzen zijn er niet. Vragen worden gesteld

vanuit een vermoeden. Dat vragen wordt dieper naarmate de

mens steeds méér en uiteindelijk álles “im Frage” stelt. Alles

bevragen vanuit een vermoeden dat alles een zin heeft.

De vraag is voldoende, want de vraag alleen al kan iets wat

nog verborgen is tot gedeeltelijke onverborgenheid brengen,

waarop het bevraagde zich weer terugtrekt in verdere verbor-

genheid. Er kan verwondering ontstaan in plaats van veront-

rusting en angst. Die verwondering geschiedt met flitsen,

waarin deeltjes van verborgenheid heel even tot onverborgen-

heid kunnen komen.

Wezenlijk vragen ontspruit aan een bewuste existentie, in

authenticiteit, dit in tegenstelling tot het bekijken van de

wereld-op-zich, met haar dingen-op-zich, zoals die zich aan ons

kunnen vertonen vanuit het niet-authentieke ‘men’. Dat ‘men’

wendt ons af van ons ware wezen, verhindert ons in ons ware

wezen te komen,doordat het ‘men’ slechts verontrusting kent en

daarom liever de vraag naar de zin van het leven en vooral de

dood buitensluit. Het ‘men’ richt zich op dat materiële bestaan.

Vervangen we het werkwoord ‘leven’ door het naamwoord

‘Leven’ (met een hoofdletter), dan spreken we over het (ene)

ZIJN, waarvan alle afspiegelingen en manifestaties ‘zijnden’
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Een boeiend commentaar
op het Marcus Evangelie

Lambèrt de Kwant

Het Evangelie van Marcus is het kortste Evangelie in het

Nieuwe Testament. De directe stijl van deze tekst doet

‘modern’ aan. Toch blijft deze tekst moeilijk te doorgronden.

Moet de betekenis letterlijk worden opgevat, is het evangelie-

verhaal een historisch verslag, of is het hele verhaal een en al

symboliek en moet het gezien worden in vergelijkingen?

Intrigerende vragen van Paul van Oyen in zijn ‘vertolking

met commentaar’1 van dit Evangelie.

Van Oyen, van wie elders in dit blad een artikel over re-

ïncarnatie, is een veelzijdig auteur. Hij is rector van de “Sal-

landgroep”, waarin we ons onder zijn leiding maandelijks

buigen over de Bhagavad Gita. Er zijn al enkele deeltjes hier-

van bij Conversion Productions verschenen.

Reeds eerder verschenen bij Conversion Productions di-

verse commentaren van de hand van Van Oyen op teksten uit

de bijzondere “Nag Hammadi ’bibliotheek’” van vroeg-chris-

telijke geschriften.

Op initiatief van “Communicatiewerkplaats De Snaar”, in

Alkmaar, heeft een groepje ‘ijveraars’ zich samen met Paul

van Oyen over de tekst van het Marcus Evangelie gebogen.

Hamvraag hierbij was: “Begrijp je wat je leest?”

Geen gemakkelijke vraag voor een groep mannen en vrouwen

van uiteenlopende leeftijd en met een verschillende

achtergrond, zeker wat religie betreft. Ieder van hen benaderde

de tekst van het Evangelie van Marcus vanuit eigen kennis,

ontwikkeling of achtergrond. Om elkaar goed te kunnen

begrijpen en elkaar te kunnen blijven volgen was het nodig

goed te luisteren en je in te leven in de visie en de beleving

van de ander.

Betekenisniveaus
Op deze wijze probeerden de leden van de groep samen de

boodschap te ontdekken die Jezus Christus ons in het Evan-

gelie brengt. Het commentaar gaat uit van verschillende bete-

kenisniveaus. Bovendien worden regelmatig verbanden gelegd

met een andere levenstraditie, die uitgaat van de eenheid van

de Schepper met zijn schepping: de filosofie van advaita ve-

danta. De boodschap van Jezus gaat in de visie van Van Oyen

over het herstellen van onze verbinding met God, met de Va-

der. Wat bedoelt Jezus hier te zeggen? Het commentaar komt

steeds terug op deze boodschap en probeert aan te geven hoe

we die verbinding met God op een praktische wijze kunnen

bewerkstelligen. Om de historische omstandigheden rond het

leven van Jezus meer te belichten, maakt Van Oyen gebruik

van de ‘pesher- techniek’. De ’peshers’ zijn een nadere uitleg

of commentaar. Zij verwijzen naar de mogelijke symboliek in

de tekst, in verband met de actuele omstandigheden en de

structuur van de Joodse maatschappij in de tijd van Jezus.

Lezing van deze vertaling met commentaar leert hoe uni-

verseel en tijdloos de uitspraken van Jezus eigenlijk zijn.

Tijdens een symposium maakte een bezoeker zich erg boos

over wat hij noemt “al die ouwe troep”, waarmee hij op de

heilige Geschriften uit de traditie doelde; hij vond dat er tegen-

woordig zoveel mensen zijn die doorgevingen krijgen, dat de

rest allemaal ballast is. De Bhagavad Gita, de Koran, de Bij-

bel, ze horen volgens hem niet meer bij deze nieuwe tijd. Het

kenmerk van een revolutionair: breek alles af en bouw verder

op de puinhopen.

Wie het Evangelie van Marcus en het commentaar leest, kan

echter niet anders dan concluderen dat deze oude teksten nog

springlevend zijn. Zo wijst Van Oyen in zijn commentaar op het

bezoek van Jezus aan de synagoge, waar hij wordt geconfron-

teerd met iemand die allerlei veile en boze gedachten koesterde.

Op een gegeven moment kon die man zich niet langer beheersen

en riep uit: “Jezus, je bent een Nazarener, wat wil je nu eigenlijk

van ons? Wil je ons kapot maken? Ik weet heel goed wie je

bent, je bent de belichaming van de vreze Gods!”

Confrontatie
“De synagoge”, zegt Van Oyen, “is het huis van God en de

symboliek ervan is natuurlijk dat de mens zelf dat huis van God

is. In de synagoge zijn vele ik-jes bij elkaar. De man met de

veile en boze gedachten is de tiran in onszelf: het lagere ego.

De veile gedachten zijn onrein, en dat woord staat dan ook in de

Griekse tekst (akathartos). De tiran roept tegen het goddelijke en

onsterfelijke in ons; (in het Grieks staat: ‘hij die in de heelheid

van God staat’): “Wat moet je van ons (de eindeloze verzame-
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Toch komen er voor een ruimer publiek ook interessante wetens-

waardigheden in dit boek voor, zoals het feit dat het intreden van

de lichamelijke dood samenvalt met het moment waarop de acti-

viteit in de hersenstam definitief uitvalt (hoofdstuk 2). Bovendien

kan het boek voor niet-sceptici dienst doen als bron over misvat-

tingen die er bestaan rond de belangrijkste stellingen van aan-

hangers van de theorie van een leven na de dood.

Tot slot bevestigt het boek dat sceptici werkelijk niets

kunnen aanvangen met parapsychologie. In zekere zin is dat

verheugend, want het bewijsmateriaal voor paranormale ver-

schijnselen is – hoe dan ook – indrukwekkend te noemen.

Alleen als iemand daar niet aan wil, kan hij in een treurige

sceptische theorie als die van Woerlee meer zien dan een al-

lang achterhaalde materialistische waan. Elk afzonderlijk para-

normaal verschijnsel is een onontkoombare ontkrachting van

het sceptische wereldbeeld.

* Titus Rivas is publicist en publiceerde o.m “Parapsychologisch

onderzoek naar reïncarnatie”. Ankh-Hermes. Bovenstaand artikel

verscheen als uitgebreide boekbespreking in Terugkeer 15(1) voorjaar

2004 (Kwartaalblad van de Stichting Merkawah) en is met toestemming

van auteur en Merkawah geplaatst.

1
Woerlee, G.M.: Mortal Minds: a biology of the soul and the dying ex-

perience. Utrecht: De Tijdstroom, 2003

* * *
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(Ingezonden mededeling)

Op zaterdag 6 november 2004 viert de Stichting Merkawah haar derde lustrum met het spraakmakende SYMPOSIUM:

BIJNADOODERVARING — een open deur naar onsterfelijkheid

Een ontmoeting tussen wetenschap en ervaring

Sprekers o.a. Drs. Pim van Lommel, Drs. Ronald Jan Heijn, Drs. Igor Corbeau, Drs. Ron Dunselman en Mw. Elly Moerman.

De Stichting Merkawah is in het leven geroepen om een platform te creëren voor mensen die een bijnadoodervaring hebben gehad en om

wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren. De organisatie en haar sprekers willen een discussie openen over het belang van een

breder bewustzijn. Zij willen een duidelijk beeld geven van onze onsterfelijke ziel en hiermee ons huidige entekortschietend gedachtegoed ter

discussie stellen. Enkele bijnadoodervaarders zullen hun verhaal vertellen en de sprekers zullen vragen uit het publiek beantwoorden. Het zal een

dag van interactie worden waarbij in een vrije en open sfeer met elkaar van gedachten kan worden gewisseld.

Over de sprekers:

— De cardioloog Drs. Pim van Lommel is één van deoprichters van Merkawah en reist tegenwoordig de halve wereld rond om toelichting te

geven op het baanbrekende wetenschappelijk onderzoek dat in 2001 gepubliceerd werd in het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift “The

Lancet”. Deze Nederlandse wetenschapper is beroemd geworden, vooral buiten Nederland, met de uitkomsten van het onderzoek dat hij, in nauwe

samenwerking met een aantal anderen, deed naar de bevindingen van mensen die klinisch dood zijn geweest en naderhand hebben verhaald van

een hogere bewustzijnservaring die we tegenwoordig beter kennen als de zogenoemde bijnadoodervaring, kortweg BDE.

— Drs Ronald Jan Heijn vertelt, samen met zijn collega’s Harry Beckers en Claudia Bredewold, over hun website en documentaire (in wording)

‘Voorbij de dood’. Zij maken zowel het proces van overlijden inzichtelijk, als de structuur en cultuur van het Hiernamaals. Zoals Ronald Jan Heijn

het zegt: ‘Er is alleen maar leven. We denken in afgescheidenheid, maar we zíjn het niet. Dat is onze allergrootste dwaling en de oorzaak van alle

huidige problemen in de wereld. Als de aardse samenleving één probleem heeft, dan is het wel een spiritueel probleem: we zijn onbewust van het

feit dat we allen één zijn en dat we onsterfelijk zijn. We ontberen dit inzicht. We zijn het ons niet bewust. We zijn genoodzaakt ons bewustzijn te

verruimen…”

— Drs. Igor Corbeau, die in juni afstudeerde aan de universiteit van Utrecht, zal toelichting geven op zijn scriptie “VERLANGEN NAAR HET

LICHT” (Een onderzoek naar psychische problematiek en hulpverlening na de bijnadoodervaring). Eén van de conclusies van zijn onderzoek is dat

iets minder dan de helft van de BDE’ers die bij de huisarts of psycholoog onder behandeling zijn geweest, eerder achteruit dan vooruit werden

geholpen door de interventie van deze hulpverleners.

— Mevrouw Elly Moerman zal haar BDE-verhaal met ons delen. Zij schreef een scriptie, getiteld “Bijna Dood Ervaring - en dan?”

— Drs. Ron Dunselman, voorzitter van Antroposofische Vereniging, g.z.-psycholoog en auteur van het boek: “In plaats van ik”, zal ter afronding

van de dag en ter inleiding tot de ‘forumdiscussie’ spreken over “zoeken naar helderheid in de omgang met bovenzinnelijke ervaringen.”

Zijn jarenlange werk met drugsverslaafden heeft hem duidelijk gemaakt dat er een groot en wezenlijk verschil is tussen een BDE en een “trip”

veroorzaakt door hallucinogene middelen.

Tijdens de royale en feestelijke lunch zal er veel ruimte zijn voor nadere persoonlijke contacten. Na afloop kunnen de indrukken nog besproken

worden onder het genot van een drankje.

Waar: Cultuur- en congrescentrum “ANTROPIA”

Landgoed De Reehorst: Hoofdstraat 8, 3972 LA in Driebergen (Naast station Driebergen-Zeist)

Wanneer: zaterdag 6 november 2004

Tijd: 10.00 uur tot 16.45 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Kosten: 40 euro (inclusief koffie, thee en lunch), donateurs 5 euro korting.

Informatie en aanmelding: website:www.merkawah.nl / e-mail: info@merkawah.nl

Centrale informatie: Dhr. P H van Seggelen. tel: 035-6242393

of door geld over te maken op postgiro 191676 ten name van Merkawah onder vermelding van “symposium 6 november”.

* * * * *

zijn. Alle zijnden dragen de verborgenheid en iets van de on-

verborgenheid van het ZIJN in zich.

De mens is één van de zijnden. In vermoeden en verwon-

dering kunnen we ons dus afvragen wat dat inhoudt in en voor

onze existentie.

Philippus’ woorden misbruikt

Zoals alle zijnden een afspiegeling zijn van het ene ZIJN, en

het leven van het mystieke Leven, zo is de dood een afspiege-

ling van de mystieke Dood.

Omdat onze aardse dood vaak liever buitengesloten wordt,

menen we in onze menselijke arrogantie wel eens méér te kun-

nen zeggen over de mystieke Dood dan dat we werk weten te

maken van onze “menselijke” dood. Zweven we soms niet wat

makkelijk, door praten, spreken, preken en schrijven over de

mystieke Dood en vooral natuurlijk over de mystieke Opstan-

ding? In het gnostische Evangelie volgens Philippus wordt

toch immers gesteld: ”Zij die zeggen: ’De Heer is eerst gestor-

ven en toen opgestaan’, die dwalen. Want Hij is eerst opge-

staan en toen gestorven. Als iemand zich niet eerst de

opstanding verwerft, kan hij niet sterven. …”. (Logion 21).

Het gedachtegoed van reïncarnatie is de Vrij-Katholiek

niet vreemd. Als we in ons aardse leven een scholingsweg

gaan, neemt die vele jaren in beslag. Er vindt telkens een

‘overgang’ plaats naar een volgend studiejaar, weer een nieuw

leerjaar voor verdere ontwikkeling. Zo staan geboorte – dood

– wedergeboorte in cycli op weg naar de Opstanding. Als die

bereikt is, sterven we pas onze laatste existentiële dood, aan

het einde van onze laatste incarnatie.

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in

onze existenties. Die existenties zijn onze leerscholen. Waar-

om verlaten we dan zo vaak de klas en volgen de les niet?

Hier, in déze existentie, nú, dáár is onze plaats om te werken

in ons leven aan de dood. Mystieke dood en Opstanding zullen

ooit wel eens komen. Of ménen we die elk jaar wel met Pasen

mee te maken?

De werkplaats van leven en dood

Daar waar de eenheid van leven en dood zich dient te verwer-

kelijken is de werkplaats van en in onze existentie: het

in-de-wereld-geplaatst-zijn.

Alle schepping is een zijnde en dus een afspiegeling van

het ene ZIJN. De wereld is een zijnde, waarin de mens leeft als

een zijnde. De mens leeft als een zijnde in een tijdelijkheid van

bestaan. Juist door en in de tijdelijkheid weet de mens dat zijn

leven eindigt met een dood. De invulling van en de zingeving

aan ons leven kan dus slechts plaatsvinden vanuit die dood.

Echter, we hebben geen feitelijke kennis van de dood; en heb-

ben we al een vorige dood meegemaakt, dan is die “kennis” bij

de overgang naar wedergeboorte weer verhuld (misschien nu

wat minder), want we worden weer geplaatst in tijdelijkheid.

Misschien kunnen we een eerdere overgang als één van de ge-

gevens zien binnen dat “ingeboren vermoeden” dat de mens

heeft over de zin van leven en dood.

Is de afwezigheid van kennis, of die verborgenheid, mis-

schien dat wat filosoof Martin Heidegger wil uitdrukken in

zijn woorden, dat ons leven steeds vooruit loopt op de uiterste,

niet te achterhalen mogelijkheid: de dood? Of betekent deze

uitspraak eerder, dat de dood niet in te halen is, waardoor ons

leven als het ware gedwongen wordt zich te richten op en naar

de toekomst van de dood? Dan is de dood geen punt in de tijd,

maar een toekomst waarheen ons zijnde op weg dient te gaan.

Zien we die toekomst dan vooral niet als dat wat we in het

normale spraakgebruik toekomst noemen!

Die “niet in te halen” dood: we kunnen een vergelijking

maken met bijvoorbeeld het nemen van een besluit en de uit-

voering daarvan. De uitvoering kan het besluit nooit inhalen,

altijd zal dat besluit voorafgaan en de uitvoering kan slechts

volgen. Elke vergelijking gaat mank natuurlijk, maar toch: als

leven en dood een eenheid vormen, is de dood dus a-priori

vanaf het begin in onze existentie aanwezig; hoe kan die lamp

anders branden, als die “min” er niet meteen is?

Heidegger noemt het-in-de-wereld-zijn een Dasein, niet als

een louter bestaan-op-zich, maar als een “Da – sein”, de mens

als een zijnde dat tot verstaan is geroepen.

Ons Da-sein, gericht vanuit de dood, roept ons op tot een

zich-ontwerpen-in-de-wereld. Daardoor wordt existentie tot

“ek-sistentie”: het naar buiten treden tot de zijnden die, als ma-

nifestaties van ZIJN, in onze ‘bevraging’ zowel verborgenheid

als onverborgenheid vertonen. We kunnen dat ook wel ont-

moeting noemen, een ontmoeting met dat wat zich in en aan

ons vertoont als zijnden, met de bedoeling erin door te drin-

gen. Daardoor kan elk verborgen-zijn tevens openbaring zijn,

elke duisternis tevens licht.

Zichzelf-vooruit-zijn, door de dood, dient door be-vraging tot

een verdere bewustwording en een groeiend bewustzijn te leiden.

We dénken vaak dat we onderscheid kunnen maken tussen

de delen van polariteiten, wat betreft hun zin, zo ook tussen de

zin van leven en die van de dood, maar de zin van ‘polen’ wordt

door die ‘polen’ zélf bepaald, wederzijds, elk als een deel van

één geheel, van een éénheid, als weerspiegeling van het ZIJN.

Be-vragen we de zijnden, dan ‘vragen’ we niet om een be-

gripsmatig antwoord, maar om het be-vraagde te leren ervaren

in zijn zin als zijnde, in een ontmoeting.

De dood meedragen vanaf den beginne. Is dat niet in dat

studiejaar zitten, waarin vanaf den beginne die overgang mee-

genomen wordt? Onze studie wordt verricht vanuit die over-

gang, zo niet, dan kunnen we te laat zijn. Als je een week voor

je “test” tot de ontdekking komt, dat er nog heel wat boeken

liggen die je nog moet bestuderen, zul je het niet meer redden.

Toch heeft die literatuuropdracht zich het héle jaar aan je ver-

toond, maar … “het komt nog wel”. Ja, een te late verontrus-

ting dus in plaats van een zorgzaam-zijn.

En de leerplicht in het universum van het ZIJN duurt ál

onze existenties. De vraag is dan nog: hoeveel tijd hebben we

in deze existentie, die van nu.

Hoeveel tijd hebben we?

Géén! De tijd is geen zijnde; het is een maaksel van het dicta-

toriale ‘men’. Tijd bestaat niet in het ZIJN, dus evenmin als

zijnde. Alle zijnden zijn geplaatst in de tijdelijkheid. Dat is

wezenlijk iets anders dan ‘in de tijd’. Het zich-ontwerpen-in-

de-wereld vindt plaats in de tijdelijkheid van onze existentie.

Toch is er ook in de tijdelijkheid sprake van een soort verleden

– heden – toekomst, maar als wezenlijk andere begrippen dan

die wij in de uiterlijke wereld ‘tijd’ noemen.

We leven slechts in het ‘NU’, wordt alom beweerd. Is dat een

moderne slogan, of zijn we ons bewust van wat dat betekent

13

Reflectie 1 (1-2) september 2004



in onze zelfverwerkelijking en bewustwording vanuit een visie

op de dood?

De verleden tijd in de betekenis van de klok, de datum, de

kalender, ja die ligt waarlijk achter ons en komt niet meer te-

rug. Vluchten in dát verleden is de blik achterwaarts gericht

blijven houden om die mooie “oude tijd” te blijven vasthouden

en om aan onze taak in het ‘nu’ proberen te ontsnappen. Even-

eens geldt dat, wanneer we achterom blijven kijken, in de tijd,

naar een somber verleden om te proberen onze problemen van

toen alsnog te willen ontrafelen. In beide gevallen wordt ons

bestaan in het ‘nu’ onvruchtbaar, zelfs onmachtig om voor-

waarts te gaan naar onze zelfverwerkelijking, naar ‘ons ont-

werpen’ in onze existentie, het ware ‘NU’.

Zulk begrip van ‘verleden’ is wat in het Duits zo duidelijk

wordt uitgedrukt in het woord Vergangenheit. Dat verleden is

inderdaad ‘vergangen’, vergaan! Als er sprake is van een

zich-ontwerpen, in de tijdelijkheid, bestaat echter wel degelijk

dat wat Heidegger noemt: een “Gewesen-sein”, iets wat de

mens gewoon met zich meedraagt (moet dragen) op weg naar

zijn dood. Het begrip ‘Gewesen-sein’ wordt steeds vertaald

met ‘geweest-zijn”. Deze vertaling verleidt ons toch nog om te

denken aan een (verleden) tijd. Ik vertaal het liever met het

woord ‘ge-wezen-zijn’, (alhoewel een germanisme). We kun-

nen dat omschrijven als datgene wat de mens reeds ontworpen

hééft in zijn “Da-sein”, in zijn wezen; niet op een zekere tijd,

maar in zijn ontmoetingen met andere zijnden. Het ‘ge-we-

zen-zijn’ is dus niet een zijn dat áchter ons ligt, maar dat wij

noodzakelijk meedragen in ons ‘NU’, het is er onderdeel van

in ons zelfontwerp. Het is een zijnswijze die volstrekt thuis-

hoort op weg naar onze bestemming. Het ‘ge-wezen-zijn’ is

niet gebonden aan data, maar aan de ontmoeting met de zijn-

den. Dat is geen ‘verleden tijd’ als ‘voorbije tijd’ of ‘vergane

tijd’. Dat wat ik ontworpen heb in mijn wezen, dat blijft. Het

blijft en is even aanwezig en tegenwoordig als “de dag van

vandaag”. Het ge-wezen-zijn staat dus in het ‘NU’.

Zo ook bestaat er een vlucht in de toekomst, waarin het ene

plan en het ene voornemen het andere opvolgt, zonder dat ze

meestal ook maar ooit worden uitgevoerd. En in onstandvas-

tigheid, wispelturigheid, stemmingen, emoties en ook in ‘dro-

men’ over de toekomst (in de tijd) wordt de keuze voor

‘morgen’ weer ingetrokken op ‘overmorgen’. Zulke vlucht in

de toekomst van de tijd leidt ertoe, dat in het ‘nu’ niet meer tot

voortgezette handeling wordt overgegaan. We raken in ver-

warring en ontgoocheling. Niets kan nog een plaats gegeven

worden. Wat toekomst is voor ‘morgen’, is ‘overmorgen’

immers weer letterlijk verleden tijd.

Een toekomst echter die te maken heeft met een zich-ont-

werpen als zijnde, geeft het verdere ontwerp aan naar een

‘wordend-zijn’ of een ‘kunnen-zijn’, ánders dan een planning

voor de toekomst in de tijd. Het is zichzelf en de zijnden

vérder willen en gaan bevragen.

Die toekomst dus, die gebaseerd is op een zich ontwerpen naar

en een vrij zijn bij de dood, behoort wel degelijk tot dat ‘NU’.

Als we verleden en toekomst slechts zien als tijdsbepaling-

en, dan ontstaan angst en onzekerheid in ons leven. Gerichtheid

op zelfverwerkelijking maakt plaats voor angst en onzekerheid,

waardoor het ervaren van ons Da-sein en het ontplooien van ons

zijnde verdwijnen. We zijn dan nog slechts bezig in de uiterlijk-

heid van ons bestaan, het meestal niet eens beseffend.

Het ‘NU’ zou een léégte moeten zijn, in staat gesteld om ge-

vuld te worden met dat ‘ge-wezen-zijn’ (“verleden”) en dat

‘kúnnen-zijn’ (“toekomst”), vooruitlopend op de dood. Dat

“verleden” en die “toekomst” staan los van de tijd.

Het ‘NU’ is de tijdelijkheid in déze existentie van dat zijn-

de dat de dood onder ogen durft te zien als oproep tot zelf-ont-

werp. En dan schuiven ‘ge-wezen-zijn’ en ‘kunnen-zijn’ in

elkaar in dat ‘NU’. Dat is een ander ‘NU’ dan ‘nu’.

De mythen

Wanneer we nog zouden ‘denken’ dat ons zelf-ontwerp een

zaak is van beredeneren, bewijzen of een spiritueel hoogstand-

je, dan treden we juist buiten ons ‘spiritueel vermoeden’.

Zo schrijft Heidegger: ”Misschien is de tijd gekomen om

de oudste wijsheid van de mythe ons denken binnen te halen.

Waagt ons denken die poging, dan moet het in een zelfstandi-

ge aanpak de vraag ontwikkelen naar datgene wat de mythe

oproept: de voor het denken voor-aanvankelijke wijsheid.”

Het gaat hierbij om de mythen in hun totaliteit, niet slechts

om die mythen die te maken hebben met ‘leven-dood-opstan-

ding’. Het is dé mythe, van Oost tot West, van Noord tot Zuid,

ingebakken vanaf den beginne in de mensheid. De Mythen

zijn op hun beurt weer afspiegelingen van de Grote Mysteriën.

Het zijn de mythen, van waaruit verborgenheid van Mysteriën

kan leiden tot een zekere onverborgenheid daarvan.

De dood kan ons fascineren. De dood is uiteindelijk niet

het einde, maar een overgang van het ene leven naar het

andere. Alle mythen in de hele wereld stemmen daarin over-

een. Merkwaardig toch dat menselijk ‘vermoeden’: de dood

als toegangspoort tot een nieuwe wereld, tot een nieuw leven.

Waarom nog verontrust zijn?

Frits Moers (Maastricht, 1940) is priester in de Vrij-Katholieke Kerk,

momenteel werkzaam in de kerkgemeente Raalte. Tot augustus 1996

combineerde hij het priesterschap met zijn beroep in het Voortgezet

Onderwijs, aanvankelijk als leraar Nederlands en Maatschappijleer,

vanaf 1979 als directeur. Hij studeerde tevens Pedagogiek (MO-A),

met speciale interesse in hulpwetenschappen als filosofie, psychologie

en didactiek.

* * *
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Leven en Dood

Dergelijke misverstanden komen wellicht primair voort uit een

gebrek aan basale filosofische scholing bij de auteur. Dit

wordt ook gesuggereerd door de vreemde opmerking dat filo-

sofen wel van alles kunnen beweren, maar dat ze nu eenmaal

geen rekening zouden houden met fysiologische data! We zou-

den dit gerust mogen omkeren door te zeggen, dat Woerlee

zelf te weinig kennis heeft genomen van analytische filosofie,

terwijl veel van zijn werk in de kern juist op de eerste plaats

met filosofie te maken heeft.

Helaas geldt deze kritiek ook voor zijn bespreking van pa-

ranormale ervaringen, waarnemingen van aura’s en uittredin-

gen. Woerlee heeft hierbij blijkens de referenties bijna uit-

sluitend gebruikgemaakt van sceptische bronnen en gaat niet

in op concrete parapsychologische onderzoekingen. Wat be-

treft paranormale ervaringen stelt hij dat hier nog steeds geen

betrouwbaar bewijs voor is. Hij weidt echter niet nader uit

over argumenten van parapsychologen. Gezien zijn verkeerde

voorstelling van de survival-theorie, wekt dit niet bepaald ver-

trouwen bij de geïnformeerde lezer. Maar zelfs als zijn positie

werkelijk goed onderbouwd was, zou de lezer toch recht heb-

ben op een veel gedetailleerdere ontkrachting van de argumen-

ten van voorstanders.

Ook logisch laat Woerlee steekjes vallen als hij nu eens

zegt dat er geen sluitend bewijs voor het paranormale bestaat,

en dan weer dat er helemaal geen bewijsmateriaal voor bestaat

(hoofdstuk 7 e.v.). Geen sluitend bewijs is immers bepaald iets

anders dan helemaal geen bewijsmateriaal. Iets dergelijks

geldt als hij eerst stelt, dat er waarschijnlijk geen paranormale

waarnemingen bestaan, en later domweg dat er (zeker) geen

paranormale waarnemingen bestaan.

Voorts doet hij alsof hij precies zou weten hoe paranorma-

le waarneming zou werken, als deze – anders dan hij gelooft –

echt zou bestaan. Doven zouden er bijvoorbeeld net zo gemak-

kelijk hun toevlucht toe kunnen nemen als tot de overblijvende

normale zintuigen. Er is echter geen enkele parapsycholoog

die beweert dat paranormale waarneming exact hetzelfde zou

werken als de bekende normale zintuigen, of dat men er zo

maar naar believen bewust over zou kunnen beschikken.

Opnieuw stelt Woerlee de positie van zijn opponenten dus

fundamenteel verkeerd voor. Dat gebeurt in een volgend

hoofdstuk nog eens, waar hij doet alsof het bestaan van voor-

schouw impliceert dat mensen dit vermogen vrijelijk moeten

kunnen benutten bij het gokken (hoofdstuk 8)

Aura’s en uittredingen (hoofdstuk 9 t/m 13) worden even-

eens zonder serieuze aandacht voor bewijsmateriaal geïnter-

preteerd als bijverschijnselen van puur fysiologische

processen. Ook hierbij verwart Woerlee in elk geval qua for-

mulering een hypothese met een onomstotelijke waarheid.

De combinatie van een foutieve voorstelling van de posi-

ties van opponenten met het negeren van empirisch bewijsma-

teriaal dat ingaat tegen de eigen theorie, komt steeds weer

terug. Daardoor mag het geen verbazing wekken, dat Woerlee

ook bijna-doodervaringen terugvoert tot bijverschijnselen van

verstoorde hersenprocessen. Dit vormt ook het enige uitgangs-

punt voor zijn bespiegelingen over wat mensen doormaken als

ze sterven. Geen woord over Pim van Lommel of Pam Rey-

nolds bijvoorbeeld. Het is dan ook niet te hopen dat BDE-ers,

op hun zoektocht naar goede literatuur over bijnadooderva-

ringen, als eerste op dit (Woerlees) boek stuiten. Het zou hen

op het verkeerde been kunnen zetten en in theorie zelfs een

deel van hun eigen positieve interpretatie kunnen aantasten. Ik

had naïef genoeg gehoopt dat een medicus juist dit onderwerp

daarom eerlijker zou belichten.

Inhoudelijke manco’s

Woerlee heeft met dit boek aangetoond zeer goed en helder te

kunnen schrijven, maar inhoudelijk heeft hij zijn werk niet

best gedaan. Hij noemt voorstanders nauwelijks bij naam en

negeert bijvoorbeeld al het bewijsmateriaal voor reïncarnatie

of verschijningen. Hij stelt ook dat mensen tijdens uittredingen

nooit waargenomen zouden worden door derden.

Niemand is verplicht een uitputtend overzicht te bieden om

überhaupt over een bepaald onderwerp te mogen schrijven,

maar dergelijke omissies en fouten zijn niet te rechtvaardigen.

Deze tekortkomingen worden overigens enigszins goedge-

maakt door vermeldingen van serieus onderzoek naar bij-

nadoodervaringen op zijn websites, maar die doen anderzijds

juist weer vermoeden dat de auteur zelf ook beseft, dat de za-

ken tenminste iets ingewikkelder liggen dan hij in Mortal

Minds doet voorkomen.

Het boek sluit af met manieren waarop iemand die zelf de

dood niet overleeft, toch in zekere zin nog ‘onsterfelijk’ kan

zijn, bijvoorbeeld in de vorm van herinneringen van nabestaan-

den of roem (hoofdstuk 19). Hij verkondigt hierbij een credo dat

we al veel langer kenden van materialistische vrijdenkers. Het is

jammer dat Woerlee het zelfs nodig vindt de theorie van een

overleven als negatiever neer te zetten dan de extinctie-these.

Eeuwige onsterfelijkheid zou uiteindelijk leiden tot eeuwige

verveling, doordat een persoonlijke ziel zich in essentie nooit

verder zou kunnen ontwikkelen dan hoe zij was tijdens haar

aardse leven – ontwikkeling zou namelijk leiden tot verlies van

persoonlijke identiteit. Deze curieuze gedachte wordt opnieuw

gepresenteerd als onderdeel van de survival-these, terwijl de

voorstanders daarvan bijna per definitie uitgaan van een per-

soonlijke evolutie (met behoud van identiteit)!

Waarde van het boek

Mortal minds vertoont ernstige gebreken die bijna inherent bij

de sceptische (debunkers-)methode lijken te horen. Kenners

van het onderzoek naar survival hadden ook niet anders kun-

nen verwachten.

De theorie van een persoonlijk overleven na de dood staat

wetenschappelijk gezien namelijk sterker dan ooit, zodat al-

leen het negeren, verdraaien of onderschatten van bewijsmate-

riaal tot een andere conclusie kan leiden. Dat nog slechts een

klein gedeelte van de academische gemeenschap dit openlijk

erkent, doet hier niets aan af.

Wat filosofische onderbouwing betreft heeft dit boek niets

te bieden, maar ook dit ziet men maar al te vaak bij sceptische

auteurs. De boodschap van dit boek is dan ook alleen interes-

sant voor ‘gelovigen’ die de extinctie-these al aanhingen, zoals

materialistisch georiënteerde vrijdenkers en humanisten. Col-

lega-sceptici zullen Woerlees werk ongetwijfeld verwelkomen

als een verfrissende preek voor eigen parochie. Hoewel som-

mige debunkers zich daarbij misschien zullen storen aan het in

hun optiek waarschijnlijk schrijnend gebrek aan persoonlijke

aanvallen onder de gordel.
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Een hedendaagse extinctie-these

Mortal minds van Gerald Woerlee

Titus Rivas*

‘Mortal Minds’ van anesthesioloog Gerald Woerlee is een

goed geschreven, helder geformuleerd en zakelijk pleidooi

voor de zogeheten extinctie-these, de theorie dat er geen on-

sterfelijke ziel en geen leven na de dood bestaan.

Drs. Woerlee stelt de posities van zijn opponenten echter

consequent verkeerd voor. Hij verwart al dan niet aannemelij-

ke sceptische hypothesen met sluitende bewijzen voor zijn

sceptische visie. En hij gebruikt bijna uitsluitend sceptische

bronnen over empirisch bewijsmateriaal tegen zijn theorie,

zonder gedetailleerd in te gaan op de harde kern van dit mate-

riaal. Het boek biedt desondanks interessante wetenswaardig-

heden en kan gebruikt worden als bron over sceptische mis-

vattingen. Het bevestigt dat sceptici in het algemeen niets

kunnen beginnen met parapsychologische fenomenen.

Inleiding

Mensen die belangstelling hebben voor paranormale ver-

schijnselen, stuiten vroeg of laat op het fenomeen van de zoge-

heten sceptici. Dit zijn doorgaans ontwikkelde lieden die

beweren zonder vooringenomenheid kennis te hebben geno-

men van de parapsychologische literatuur. In de praktijk

wijzen de meeste sceptici het bestaan van paranormale ver-

schijnselen echter al bij voorbaat af, waardoor ze ook wel

bekend staan als debunkers. Iedereen die het niet met deze de-

structieve aanpak eens is, verdient het volgens veel sceptici als

irrationeel of regelrecht krankzinnig te worden aangemerkt. Er

is echter ook een aantal sceptici dat in essentie dezelfde me-

thode hanteert, maar zonder daarbij ook nog hun opponenten

persoonlijk af te willen branden. Een voorbeeld hiervan lijkt

de in Australië opgegroeide anesthesioloog drs. Gerald M.

Woerlee, in Leiden. In zijn prettig leesbare Mortal Minds: a

biology of the soul and the dying experience 1 richt deze auteur

zich volledig op de te bespreken onderwerpen, in plaats van

denigrerend op de man te spelen.

Woerlee is een voorstander van de zogeheten extinctie-

these, dat wil zeggen de theorie dat er geen onsterfelijke ziel

en dus ook geen leven na de dood bestaan. Deze theorie be-

staat in feite al duizenden jaren en kwam onder meer al voor

bij de Griekse en Romeinse volgelingen van Epicurus en bij

klassieke materialistische Indiase en Chinese filosofen. Sedert

de Verlichting heeft de extinctie-these opgeld gedaan in ge-

leerde westerse kringen, doordat wetenschappelijk en rationeel

denken daarbinnen hoe langer hoe meer gelijkgesteld werd

aan het wijsgerig materialisme. In de seculiere, ‘rationalis-

tisch’ humanistische traditie wordt zo van oudsher ook ge-

tracht een menswaardig en positief wereldbeeld te formuleren,

waarin de realiteit van een hiernamaals wordt verworpen.

In dit artikel zal ik beknopt stilstaan bij Woerlees betoog in

Mortal Minds. Overigens is dit geen zware klus voor me ge-

weest, doordat de auteur zijn argumentatie steeds zeer helder

en overzichtelijk presenteert en bovendien zo vriendelijk is

geweest mij per e-mail nog wat extra informatie te verschaf-

fen, waarvoor bij dezen mijn dank.

Argumenten

Het leeuwendeel van Mortal Minds bestaat uit een bespreking

van de argumenten van voorstanders van de theorie dat er een

leven na de dood is. De manier waarop de auteur deze argu-

menten uiteenzet, is zoals gezegd glashelder, maar met alleen

helderheid kom je er nog niet in intellectuele discussies.

Gerald Woerlee stelt de argumenten van zijn tegenstanders

voor een belangrijk deel fundamenteel verkeerd voor. Zo maakt

hij van de stelling dat de ziel het lichaam bezielt, een stelling dat

het lichaam in de biologische zin een ziel nodig heeft om te kun-

nen leven (hoofdstuk 5). Daar brengt hij vervolgens o.a. tegenin,

dat afzonderlijke organen ook los van een lichaam in leven ge-

houden kunnen worden. Het idee dat de ziel het lichaam in le-

ven houdt, is echter nog iets anders dan de notie dat er een ziel

nodig is, opdat een mens bij bewustzijn is. De eerste gedachte

kwam vroeger zeker vaak voor bij aanhangers van de gedachte

van een onsterfelijke ziel, maar sinds Descartes wordt er terecht

een veel scherper onderscheid gemaakt tussen lichamelijk leven

en geestelijk leven. Met andere woorden, juist in wetenschappe-

lijke discussies over een leven na de dood hoort de stelling, dat

er een ziel nodig is voor puur lichamelijk leven, tegenwoordig

geen (of nauwelijks een) rol te spelen.

Iets dergelijks geldt wanneer Woerlee doet alsof aanhan-

gers van de onsterfelijkheidstheorie uitgaan van een ziel die op

geen enkele manier beïnvloed kan worden door het brein

(hoofdstuk 6). Bijna alle hedendaagse aanhangers geloven in

werkelijkheid in een wisselwerking tussen geest en hersenen,

zodat ook dit een verkeerde voorstelling van zaken is. Overi-

gens stelt Woerlee zelfs, dat wereldreligies beweren dat er

geen somatogene invloeden op de geest bestaan, terwijl er bij-

voorbeeld in de Bijbel meer dan eens melding wordt gemaakt

van dronkenschap. Abusievelijk interpreteert hij ook een reli-

gieuze uitspraak over de onaantastbaarheid van de ziel op deze

manier (blz. 67). Terwijl de uitspraak niet gaat over het be-

wustzijn, maar over het subject van het bewustzijn (het ‘ik’).

Ook al worden we stomdronken als we te veel drinken, we

blijven nog steeds dezelfde persoon, hetzelfde subject. In die

zin kan de dronkenschap ons als geestelijk subject niet deren,

want hoe dronken we ook worden, we blijven onszelf.

We raken hier aan het thema van het (personalistisch) substan-

tialisme, dat volledig onbesproken blijft in Woerlees boek.
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Suïcide en dan?

De geest kan door zelfdoding niet worden beschadigd

Lambèrt de Kwant

Over de gevolgen van zelfdoding voor het leven na de dood

bestaan verschillende opvattingen. Als alle berichten van gene

zijde ( via channelings en seances) waarin hierover wordt ge-

sproken juist zijn, zou iemand die een einde aan haar of zijn

leven maakte, ondraaglijk moeten lijden. Zo zou men als geest

net zo lang bij het fysieke lichaam moeten vertoeven tot het tot

ontbinding is overgegaan. Talloos zijn de verhalen waarin

mensen dergelijke zielen in huizenzien ronddolen, en als het

ware de zelfdoding steeds weer herhalen.

Van de opvattingen in de meeste religies over zelfmoord

word je ook niet altijd vrolijk. Binnen de christelijke tradities

gold tot voor kort nog de opvatting dat een “zelfmoordenaar”

voor eeuwig verloren was en in het hellevuur zou moeten ver-

toeven. Wie een poging tot zelfdoding overleefde, kon zelfs

gevangenisstraf riskeren.

Degene die een einde aan zijn leven maakte en het geluk

had rooms-katholiek te zijn, kon nog gered worden door het

gebed van de achtergeblevenen.

Deze opvatting is ook terug te vinden in de boeddhistische

tradities. Zo hebben degenen die een gewelddadige dood zijn

gestorven bijzonder dringend hulp nodig. Slachtoffers van

moord, zelfmoord, ongelukken of oorlogen kunnen gemakke-

lijk in hun angst, lijden en verwarring verstrikt raken, of in de

feitelijke doodservaring blijven steken. Daardoor zijn ze niet

bij machte hun reis door de bardo’s naar wedergeboorte te ver-

volgen, waarmee tal van zogenaamde spookverhalen verklaard

zouden kunnen worden.

Het oordelen over zelfdoding is liefdeloos en zinloos.

Bovendien kun je met zo’n oordeel iemand die van nabij met

een zelfdoding werd geconfronteerd veel verdriet bezorgen.

Dit artikel is geen oproep om lichtvaardig te denken over

suïcide, maar is een poging om hierop een ander, liefdevoller

licht te werpen.

Iemand kan zijn lichaam doden, maar niet zijn ziel. Een

geest kan door zelfmoord niet worden beschadigd. Velen die

besloten het lichaam vroegtijdig te verlaten, ontdekten dat de

ziel bleef voortbestaan. Ze zien ook in, dat de problemen die

aanleiding waren tot de daad, deel uitmaken van hun mentale

en emotionele zelf 1.

Pijnlijk getroffen

Niet iedereen die tot zelfdoding overging, maakt hetzelfde

mee. Iedere ziel verschilt van de andere; de ene ziel heeft door

de vele levens meer geleerd dan de andere en zal eerder naar

de hogere sferen overgaan dan de andere. In het algemeen zal

iemand die zelfmoord pleegde een en ander moeten ‘leren’

voordat hij naar hogere sferen, ofwel naar het hogere, hemelse

rijk kan overgaan. Wie zich eenmaal bewust wordt van zijn of

haar zelfdoding, beschikt over de vrije wil om hulp te vragen.

Er zijn altijd spirituele gidsen aanwezig om hen bij te staan die

in nood verkeren. Er is geen eeuwig oordeel, omdat in de

geestelijke wereld iedere individuele ziel voor zichzelf kan uit-

maken wat zij van haar fouten wenst te leren, of hoe zij zich

verder wenst te ontwikkelen.

Zelfmoord is een gecompliceerd iets, waarover op zich wei-

nig zinnigs valt te zeggen. De informatie waarover wij beschik-

ken, hebben we van “horen en zeggen”, van doorgevingen en

van overledenen die zich kenbaar maken, maar dat is niet veri-

fieerbaar en is bovendien gekleurd door degene die e.e.a. door-

geeft. Bovendien kan er sprake zijn van astrale begoocheling;

niet alle informatie die van gene zijde doorkomt, is even zuiver.

Vaak delen geesten tijdens readings mee dat zij spijt kre-

gen van hun daad. Veel mensen die in dit leven zelfmoord

pleegden, zouden ook in een vorig leven al zelfmoord ge-

pleegd hebben. Hun zielen keren terug om de neiging tot het

plegen van zelfmoord te overwinnen, maar blijken vaak niet in

staat hun voornemens uit te voeren en zouden vaker terugke-

ren om de kans te krijgen deze les te leren2
.

Tijdens seances melden zich vaak mensen die een einde

aan hun leven maakten. Ik vermijd in dit artikel bewust de on-

sympathieke benaming van “zelfmoordenaars.” Het is liefde-

loos op deze manier te oordelen over mensen die in uiterste

nood dit besluit namen, of zich daar niet van bewust waren. In

zijn boeken spreekt het Amerikaanse medium James van

Praagh terecht van “zelfmoordslachtoffers”, een benaming die

mij meer aanspreekt en die wijst op situaties waarin suïcidale

mensen terecht kunnen komen. Situaties waarin zij niet of nau-

welijks controle hebben op hun daden.

Toch vertelden zij vaak dat zij het domste gedaan hadden

wat een mens maar kan doen: met de vernietiging van het

lichaam legt hij alleen maar het omhulsel af. Ook de “leidende

geesten” benadrukten tijdens zulke seances dat bidden voor

zulke zielen zo van wezenlijk belang is. Sommigen van hen

lieten zich door een directe stem horen en de meesten hadden

het ergste achter de rug. Zij vertelden dat zij nog in de sche-

mering, of in het duister verbleven. Wat tijdens zulke seances

opvalt, is dat zij vertellen vaak opnieuw geprobeerd te hebben

zichzelf te doden, en er dan verbaasd over waren dat dit maar

niet lukte. Zij geloofden aanvankelijk helemaal niet dat zij

dood waren. Anderen zagen ook na hun daad hun lichaam en

de pijnlijk getroffen en vertwijfelde familieleden. De pijn die

zij daarbij ondervonden, is haast ondraaglijk en zij kunnen

vaak moeilijk tot zelfvergeving komen. Liefdevolle en onder-

richtende geesten hielpen hen na deze zo pijnlijke fase, waar-

door zielen langzamerhand in lichtere streken terechtkwamen,

en er een heilzame ontwikkeling op gang kwam.

In zijn boek “In gesprek met de hemel”3 wijst het Ameri-

kaanse medium erop dat “wanneer het leven wordt afgesne-

den, ons fysieke lichaam ophoudt te bestaan, maar dat de
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‘magnetische’ banden die we op aarde hebben nog actief zijn.

Die worden pas doorgesneden als we onze voorbestemde tijd

in het fysieke vlak hebben uitgediend.”

Als iemand zichzelf doodt, beseft hij als een van de eerste

dingen inderdaad dat hij niet dood is. Omdat de aardse banden

nog deel uitmaken van zijn aard, heeft hij het overweldigende

gevoel dat hij heel zwaar is. In een bepaalde zin kunnen we zeg-

gen dat de ziel niet geheel vrij is. De sterfelijke persoonlijkheid

wil doorgaan, maar de onsterfelijke ziel niet. De ziel blijft vast-

zitten tussen de fysieke wereld en de onstoffelijke wereld –

levend, maar niet in staat met geliefden of iemand anders te

communiceren. De ziel voelt schuld, pijn en angst, omdat een

leven is afgebroken. Haar bestemming wordt haar geopenbaard

en zij hoort hoe weldadig en zinvol het leven zou zijn geweest,

als de persoon in leven gebleven was. In zijn onstoffelijke staat

beseft hij waarom hij die bepaalde omstandigheden moest door-

maken die hem tot zelfmoord dreven. Het ergste is dat hij zich

tussen twee levens in voelt bestaan. Hij kan niet naar de hemel

en hij is ook niet in staat terug te keren naar de fysieke wereld.

Hij zit vast in niemandsland, met de voortdurende herinnering

aan zijn afschuwelijke daad. Steeds opnieuw ziet hij zijn dood

en die speelt zich af als in een film met slechte afloop. Hij zit

gevangen en kan niet uit de bioscoop komen. Van Praagh wijst

er ook op dat – terwijl sommigen beseffen wat ze hebben ge-

daan – veel zelfmoordslachtoffers zich toch niet eens bewust

zijn dat ze gestorven zijn. Over het algemeen genomen herbele-

ven die zielen automatisch steeds hun dood. De daad van zelf-

moord wordt, in zijn visie, een eindeloze lus die vrij gruwelijk

kan zijn. Op den duur dringt bij deze zielen het besef door dat

ze echt dood zijn op het fysieke vlak.

De opvatting van de auteur over zelfmoord komt erop neer dat

na een zelfmoord de ziel de ervaring opnieuw moet doorma-

ken, ervan kan leren, waarna men kan terugkeren in een ande-

re levenscyclus met eenzelfde of soortgelijke situatie of ziekte

die men wilde ontlopen. Hoewel hij begrip ervoor heeft dat

men, vanwege bepaalde gevoelens, omstandigheden en over-

tuigingen, een perfecte reden zou kunnen vinden om zich van

het leven te beroven, is dit naar zijn mening vanuit spiritueel

oogpunt niet juist. “Nog nooit heb ik één geest gehad die door-

kwam en mij zei dat hij gelukkig was met zijn besluit, hij zou

zoiets nooit meer doen. Alle zelfmoordslachtoffers hebben de-

zelfde gedachte van spijt over de misdaad jegens hun ziel.

Ik kan zeggen dat allen die zijn doorgekomen anderen gewaar-

schuwd hebben hun vergissingen niet te herhalen. De daad van

zelfmoord heeft hun spirituele vooruitgang vertraagd en ze

hebben het er heel moeilijk mee gehad zichzelf te vergeven.”

Bijnadoodervaring en suïcide

Ogenschijnlijk valt de bijnadoodervaring buiten het kader van

dit artikel, maar kennisname hiervan kan, zoals blijkt, zelf-

doding voorkomen.

Mensen kunnen door hun confrontatie met een bijnadood-

ervaring van anderen, maar ook door het lezen erover, getroost

en zelfs getransformeerd worden. Zo’n ervaring toont ook aan

hoe wij, door onze aanwezigheid bij het overlijden van een ge-

liefd persoon, ons soms enkele van de kwaliteiten die bij

BDE’s horen, eigen kunnen maken. De kennismaking daarna

met de literatuur over BDE’s kan de zielenpijn inderdaad

transformeren en kan uiteindelijk tot een leven ten dienste van
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Onder leiding van Hildegard von Bingen

(1089-1179) werden omstreeks 1170 haar visi-

oenen in een codex verzameld en geïllustreerd.

Het zesde visioen van het eerste boek toont de

negen engelenkoren, te beginnen met de serafij-

nen, cherubijnen en de Tronen, en gaande tot

de engelen in de buitenste kring.

Rupertsberger Codex, verdwenen handschrift

uit de Landesbibliothek Wiesbaden.

(Dit plaatje werd overgenomen uit “Bood-

schappers uit Hogere Sferen, de cultuurgeschie-

denis van de engel” Uitgeverij Kok)

In een volgend nummer méér over dit opmerkelijke, moedige

artikel. Moedig, omdat je als auteur van zo’n verhaal veel spot

en hoon over je heen kunt krijgen.

Dit ondervond ook Pim van Lommel na zijn artikel “Near-

death experience in survivors of cardial arrest: a prospective

study in the Netherlands” in The Lancet. In dit artikel wijst

ook Van Lommel erop dat bewustzijn niet in de hersenen gelo-

kaliseerd kan worden. Hij spreekt van bewustzijnsvelden

waarmee u en ik in contact kunnen komen; je komt in contact

met je eigen bewustzijnsvelden, met je eigen herinneringen en

ook met die van anderen. Je kunt in contact komen met be-

wustzijnsvelden van de gebeurtenissen die nog op handen zijn,

met je eigen toekomstbeelden en je kunt waarnemen wat je

nog gaat meemaken. Sommigen nemen ook toekomstige beel-

den van de wereldontwikkeling waar en kunnen in die andere

dimensie ook in contact komen met bewustzijnsvelden van

overleden dierbaren. Die bewustzijnsvelden zijn dus overal en

altijd met de mensen verbonden. Van een doorbraak is voor-

alsnog geen sprake, maar voorzichtig wordt een brug geslagen

tussen ‘spiritualiteit’ en wetenschap.

Verzet

Wie ODE regelmatig leest, kan niet anders dan concluderen

dat er een paradigmaverandering op handen is, ook al zal het

wetenschappelijk bastion, met in zijn kielzog Skepsis, zich

nog lang daartegen verzetten. Paradigmaverandering is vol-

gens ODE-hoofdredacteur Juriaan Kamp onvermijdelijk, maar

het verzet ertegen verkeert voortdurend in een spanningsveld.

Een kritische benadering van alles wat zich aandient, is

wenselijk, maar het mag niet zo zijn dat het eigen wetenschap-

pelijke gelijk tot dogma verheven wordt. Pim van Lommel

maakte al in 1993 gewag van bewustzijnsvelden en kwam in

2000 met zijn opmerkelijke onderzoek.

In het artikel over het Zero Point Field in Ode zegt Tijn

Touber dat alle informatie beschikbaar is in het Zero Point

Field. “Het is,” zo zegt hij, ”mijn uitdaging – en die van ons

allemaal – om het mooiste eruit te halen.”

Wie op verjaardagen spreekt over het scheppen van je

eigen werkelijkheid en over visualiseren, wordt vaak meewarig

aangekeken, maar het artikel leert dat het leren afstemmen op

het Zero Point Field de mogelijkheid schept om bewust te cre-

ëren. “De wetenschap draagt een werkelijkheid aan die mijn ra-

tionele geest maar nauwelijks wil bevatten. Hoe kan een mens

nu een machine beïnvloeden? Hoe kan tijd niet bestaan? Hoe

kan ik iets ontastbaar maken?”, zo vraagt hij zich af. Aan het

eind van zijn artikel zegt Touber dat Verlichten zoals Jezus de

schepping doorzagen. “Zij hadden de wetenschap niet nodig

voor de ‘kennis’ van het Zero Point Field. Duizenden jaren

later staan wetenschap en ‘spiritualiteit’ op het punt om samen

te komen. De gevolgen en de mogelijkheden zijn immens,” zo

stelt Touber vast.

Gelukkig is het niet alleen aan Jezus voorbehouden over

die innerlijke kennis te beschikken. Touber spreekt van het

wetenschappelijke bewijs van het tegendeel en dat ieder van

ons het in zich heeft. Ieder van ons is een schepper en kan de

wereld veranderen en daarmee zit hij ook weer in de lijn van

Een cursus in wonderen. “Als je niet schept, ben je onvervuld

en daarom kun jij niet anders dan scheppen. Jij kent wellicht je

eigen scheppingen niet, maar dit kan de werkelijkheid ervan

evenmin beïnvloeden als het feit dat jij je niet van je geest

bewust bent en zijn wezen beïnvloeden kunt. Het koninkrijk

breidt zich uit doordat het zich in Gods denkgeest bevindt…”.

1 ODE, november 2002, nr. 61

2 De Macht van de gedachte. Prosveta, 2001.

* * *
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Een Paradigmaverandering?

Het ‘Zero Point Field’ en onze verantwoordelijkheid

Lambèrt de Kwant

Hoewel de nieuwe-tijdsbeweging de afgelopen decennia niet

moe werd te beweren dat alles met alles verbonden is, is het

boeiende dat de harde wetenschap van de moderne natuurkun-

de bewijzen begint aan te dragen voor het bestaan van een al-

omvattend energieveld, dat volgens Tijn Touber in ODE1 een

verklaring zou kunnen bieden voor het wonder van de geblind-

doekte vrouw die haar eigen tekening te midden van zeshon-

derd anderen vindt. Ik wijs hier terloops ook op het fenomeen

van de blinde BDE-ers, waarover vaker is gepubliceerd.

Hoewel er juichend wordt gesproken over een paradigma-

verandering, ben ik het met Ken Wilber eens, dat we voorzich-

tig moeten zijn met het begrip “paradigma”, omdat dit te pas

en te onpas wordt gehanteerd. Thomas Kuhns The Structure of

Scientific Revolutions wordt door Wilber het invloedrijkst,

verkeerd begrepen boek van de eeuw genoemd. De meeste

mensen die het begrip ‘paradigma’ gebruikten, en Kuhn ijve-

rig citeerden, hadden niet eens in de gaten dat hij het begrip al-

lang naar de prullenbak had verwezen. Maar New Age ging en

gaat er nog steeds mee aan de haal. Ik houd het dan ook maar

op ‘mentaliteitsverandering’.

Touber wijst op onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart,

die in haar boek The Field een overzicht geeft van recente we-

tenschappelijke ontdekkingen, die aantonen dat er een alles-

omvattend energieveld bestaat dat mens en materie met elkaar

verbindt. Het zogenaamde Zero Point Field – zo genoemd,

omdat er bij het absolute nulpunt nog steeds energie meetbaar

is – lijkt de verklaring aan te dragen voor talrijke bekende ver-

schijnselen en processen die de wetenschap tot dusver voor

raadselen stelde. Van zwaartekracht tot elektromag- netisme

en van spontane genezing van een wond tot helderziendheid

en telepathie: het zijn allemaal verschijnselen die hun oor-

sprong vinden in dit kwantumveld.

Salamanders

Touber zegt dat een verbinding tussen materie en geest haaks

staat op de wetenschappelijke fundamenten waarop de moder-

ne samenleving is gebaseerd.

Hij staat ook stil bij een opmerkelijk experiment dat ge-

daan is door de bioloog Paul Pietsch van de universiteit van

Yale. Hij wilde weten op welke plaats in de hersenen herinne-

ringen worden opgeslagen. Hij deed (m.i. Onaanvaardbare)

experimenten met salamanders. Eerst leerde hij ze bepaalde

gedragingen, om vervolgens hun hersenen weg te nemen en ze

zodanig toe te takelen dat hun herinnering vernietigd zou moe-

ten zijn. Hij maalde de hersenen onder meer in een worstmo-

len en plaatste ze daarna weer terug in hun kop. Na verloop

van tijd vertoonden de salamanders opnieuw het aangeleerde

gedrag. De hersenen waren kapot, maar de herinneringen leef-

den voort. Pietsch concludeerde dat herinnering als fenomeen

niet lokaal gebonden is in de hersenen, maar op de een of an-

dere manier is verbonden met iets – een energieveld? – buiten

de salamanders waaruit zij hun herinneringen ophalen. Touber

maakt melding van de opzienbarende ontdekking van de neu-

ron-anatoom Harold Burr van de universiteit van Yale. Hij

onderzocht in de jaren veertig van de vorige eeuw lichtvelden

rondom levende organismen en ontdekte dat jonge salaman-

ders een lichtveld om zich heen hebben in de vorm van een

volwassen salamander: deze ‘blauwdruk’ blijkt zelfs rond een

onbevrucht ei al aanwezig te zijn.

In de lijn van Een cursus in wonderen zegt Touber dat niet

de afgescheidenheid, die wij dagelijks denken te ervaren, cen-

traal staat in ons leven, maar de alomvattende verbinding.

Wetenschappelijke ontdekkingen kunnen volgens hem ook

het merkwaardige verschijnsel verklaren dat bidden wel degelijk

effect heeft, zoals ook Larry Dossey dit in zijn boek Helende

woorden aantoont. Zijn conclusie is dat het gebed wel degelijk

werkt, maar niet op de manier waarop de meeste mensen over

gebed denken. Er zal een nieuw beeld van het menselijke be-

wustzijn ontstaan. Het zal niet langer worden beschouwd als een

exclusief bijproduct van de hersenen, dat is voorbestemd om

samen met het lichaam te sterven. Tijn Touber wijst op het

merkwaardige verschijnsel dat mensen in een ziekenhuis sneller

genezen als willekeurige mensen op een willekeurige plaats in

de wereld dagelijks voor hen bidden, zoals uit uitgebreide on-

derzoeken is gebleken. En de verbondenheid met het Zero Point

Field lijkt volgens hem ook te kunnen worden geconcludeerd uit

het minstens zo bizarre fenomeen dat met orgaantransplantatie

bepaalde ‘herinneringen’ van de voormalige eigenaar van het

orgaan meegaan naar het nieuwe lichaam.

Touber zegt dat wanneer hij bidt voor mensen, ze inder-

daad ook beter worden. We dragen allemaal verantwoordelijk-

heid voor het veld dat ons allen verbindt. Ook de mysticus

Omraam Mikhaël Aïvanhof wees in zijn boek ‘De macht van

de gedachte’ 2 al op de impact die onze gedachten hebben.

Bewustzijnsvelden

Touber citeert ten slotte de Hongaarse systeemdeskundige Ervin

László, die inzag dat het Zero Point Field wel eens een de ont-

brekende schakel zou kunnen zijn in ons begrip van het univer-

sum. Volgens Lászó is het Zero Point Field vooral ook een

informatiedrager. Dit kwantumvacuüm is de oorsprong van

geest en materie – een blauwdruk van het universum. Zelfs onze

eigen herinneringen liggen niet in onze hersenen opgeslagen,

maar liggen als holografische informatie opgeslagen in het veld.

“Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers van deze

informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde frequenties,

krijgen zij toegang tot specifieke informatie.”
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anderen leiden. De BDE’s hebben als zingevende factor hun

nut bewezen, zowel voor de mensen die zulks ervaren hebben

als voor hen die dat niet hebben, en hebben zelfs mensen let-

terlijk het leven gered.

Kenneth Ring4 spreekt in dit verband over de preventie van

suïcide. In het geval van suïcide staan mensen natuurlijk niet

zomaar passief tegenover de dood, maar voelen ze zichzelf ge-

drongen voortijdig hun leven te beëindigen. Opmerkelijk is dat

een aantal personen hun voornemen niet uitvoerden nadat ze –

al dan niet opzettelijk – met informatie over BDE’s in aanraking

kwamen. Als voorbeeld van een benadering waarin sprake is

van opzet, noemt Ring de rol die de BDE heeft gespeeld in de

psychotherapie van suïcidale patiënten. Bij zijn weten was de

eerste therapeut die in dit verband gebruikmaakte van BDE-ma-

teriaal, de psycholoog John McDonagh uit New York. In 1979

presenteerde hij op een conferentie voor psychologen een rap-

port, waarin hij zijn succesvolle behandeling van verscheidene

suïcidale patiënten beschreef.

Hij paste een techniek toe, die hij ‘BDE-bibliotherapie’

noemde. Deze techniek bestond uit weinig méér dan zijn pati-

ënten enkele relevante passages te laten lezen uit Raymond

Moody’s boek Reflections on Life after Life. Daarna gingen

therapeut en patiënt in gesprek over de uitwerking en de ge-

volgen hiervan voor de situatie van de patiënt.

MacDonagh meldt dat deze benadering in het algemeen

veel succes boekt en niet alleen tot gevolg heeft dat men min-

der aan zelfmoord denkt, maar ook leidt tot het voorkómen

van zelfmoord. Van belang is vooral erbij stil te staan dat het

effect van deze aanpak voor een belangrijk deel lijkt voort te

komen uit het feit dat de patiënten uit deze verhalen de indruk

kregen dat zelfmoord zinloos is. Na de dood zou men niet al-

leen aanhoudend worden geconfronteerd met de oude proble-

men, maar bovendien niet langer over de mogelijkheid be-

schikken ze op te lossen. Zoals een van MacDonagh’s suïci-

dale patiënten die bij het horen van de passages uit Moody’s

boek in tranen uitbrak, al opmerkte: “Er is geen uitweg!”.

MacDonagh voegt daaraan toe: “Ze raakte ervan overtuigd,

dat ze nog in dit leven haar probleem diende aan te pakken,

hoe moeilijk dat ook was”. Bovendien zouden volgens Ring

deze mensen zwaar te lijden hebben gehad onder de gevolgen

van deze onherroepelijke daad, waaronder vooral de pijn die

anderen hierdoor ondergingen. Kortom, ze realiseerden zich

dat het plegen van zelfmoord -indien men de implicaties van

de BDE moet geloven- niet de gewenste uitdoving van het

bewustzijn zou teweegbrengen. Dit dwong deze patiënten om

andere manieren te vinden ter hantering van hun problemen.

Zelfmoord was geen optie meer, omdat dit in zekere zin on-

mogelijk is: men zou slechts het lichaam doden, maar nooit

het Zelf. Sinds MacDonagh’s pionierswerk hebben ook andere

hulpverleners, die op de hoogte waren van BDE’s, soortgelijke

successen geboekt met suïcidale patiënten.

De meest opmerkelijke van deze therapeuten is waarschijn-

lijk de psychiater Bruce Greyson, werkzaam aan de Universi-

teit van Virginia. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behande-

ling van suïcidale patiënten, en is de auteur van een klassiek

geworden artikel over BDE’s en zelfmoord, waarin hij onder

meer de implicaties opsomt voor de therapie aan deze mensen.

Ring kan uit zijn eigen praktijk en ervaring aanvullend bewijs

leveren voor de manier waarop de BDE heeft geholpen zelf-

moord te voorkomen. Voor deze mensen was de BDE een

levensreddende bevrijding. Ten slotte is uit onderzoeken van

Kübler-Ross gebleken dat mensen die na een zelfmoordpoging

terugkeerden en een BDE hadden, geen nieuwe poging meer

deden. Zo bezien is de BDE zowel voor mensen met als zon-

der die ervaring van toenemend belang voor zingeving aan het

leven . Zingeving in een wereld waarin paradoxaal genoeg

geen plaats lijkt te zijn voor zingeving,voor verwerking van

verliessituaties en rouw, terwijl het met het oog op bijvoor-

beeld suïcide voor de hand ligt hiermee rekening te houden.

Behalve door de confrontatie met een BDE kan ook het con-

tact met overledenen zelfdoding voorkomen, zoals Bill Guggen-

heim dit beschrijft in het boek In het licht van de ziel 5. Het gaat

over mensen die van plan waren een einde aan hun leven te ma-

ken. In veel gevallen hadden deze mensen al een uitgewerkt

plan voor hun zelfdoding: ze hadden hun afscheidsbrief al

geschreven, hun uitvaart al geregeld, hun eigendommen en huis-

dieren weggegeven, enzovoort. In alle gevallen die Guggenheid

c.s. onderzochten, was er een overleden dierbare die hen te hulp

schoot en hen op andere gedachten wist te brengen.

Ook zij kregen te horen dat zelfdoding niet de goede

manier is om hun problemen op te lossen. Door de enorme,

veranderende kracht van een zelfdodingsinterventie door een

overledene, kregen deze mensen een tweede kans om op aarde

de emotionele pijn, angst en verwaring die tot hun zelfdo-

dingsplannen leidden, te verwerken. Guggenheim wijst erop

dat het belangrijk is voor diegenen die in de hulpverlening met

suïcidale mensen werken, dit soort ervaringen niet af te doen

als psychopathologisch, als waanvoorstellingen die uit de

eigen geest voortkomen. Als de therapeut ze als onecht

bestempelt, kan dit ertoe leiden dat de patiënt zijn plannen

voor zelfdoding toch uitvoert.

Een ander bijzonder interessant aspect van zelfdodingsin-

terventie door postume communicatie is, dat mensen die suïci-

daal zijn, vaak bezocht worden door overleden dierbaren die

zelf een einde aan hun leven maakten. Het lijkt er volgens hem

dan ook op, dat overledenen die zichzelf om het leven brach-

ten, een speciale missie hebben anderen daarvan af te houden.

Zelfdoding mild beoordeeld

Hoewel iedereen na verloop van tijd de mogelijkheid krijgt

naar lichtere streken of sferen te gaan, wordt zelfdoding of het

op eigen verzoek laten doden aan gene zijde niet gewaardeerd.

Met “op eigen verzoek” wordt overigens niet euthanasie be-

doeld. Een leven waarvan je kunt aannemen dat dit in feite geen

leven meer is en waarvan je redelijkerwijs kunt zeggen dat de ziel

zich nog niet heeft losgemaakt van het stoffelijk lichaam, maar bij

wijze van spreken toch niet meer in het stoffelijk lichaam aanwe-

zig is, zou in zo’n geval beëindigd kunnen worden.

Verder zijn er tal van omstandigheden waarin iemand be-

sluit zijn leven te beëindigen. Omstandigheden waarmee gene

zijde wel degelijk rekening houdt. Iemand kan het aardse le-

ven zo zwaar ervaren, zoals bijvoorbeeld manisch depressie-

ven, dat zelfdoding vaak de enige uitweg lijkt te zijn.

Denken we ook aan degenen die in hun ogen een ondraag-

lijk lot wensen te beëindigen, of zich daaraan willen onttrek-

ken, zoals in gevallen van gevangenschap, marteling, ziekte en

geestelijk verval. Ook zijn er situaties denkbaar waarin men-

sen zo wanhopig zijn door het overlijden van een geliefde dat

zij deze in de dood willen volgen, om zo herenigd te worden.
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Mensen kunnen ook in een vlaag van verstandsverbijstering

tot zo’n daad komen, zoals in onberedeneerde angst of diepe

wanhoop, of zij bewerkstelligen onbewust hun ondergang

door totale verwaarlozing en ondervoeding of een te grote

dosis harddrugs.

Ieder geval staat op zichzelf, maar niet ieder geval van

suïcide hoeft hopeloos te zijn. Niemand wordt aan gene zijde

aan zijn of haar lot overgelaten .

Uit de literatuur blijkt overduidelijk dat gene zijde mild

oordeelt over gevallen waarin zelfmoord werd gepleegd van-

wege een mentale of biochemische onevenwichtigheid, waarin

men zich niet volledig bewust was van het besluit tot zelfdo-

ding. Zoals dat ook voor veel andere overgegane zielen geldt,

worden ook zij liefdevol opgevangen in een soort hospitaal

waar ze worden geholpen. Vaak raken geesten, nadat ze inzien

wat ze gedaan hebben, depressief. Vele van die gekwelde zie-

len zijn doorgaans mentaal of emotioneel ziek, en daar wordt

aan gene zijde dan ook rekening mee gehouden. Wie er op

aarde mentaal slecht aan toe was, zal in de geestelijke wereld

veel begrip en mededogen ondervinden.

Wie de literatuur erop naslaat, constateert dat de informatie

van gene zijde kennelijk mee evolueert met het denken over

leven en dood op aarde. Was er begin en midden vorige eeuw

ogenschijnlijk vaak sprake van harde oordelen van gene zijde

over verslaafden, alcoholici en “zelfmoordenaars”, zo is de

toon later heel wat milder geworden. Dit heeft te maken met

het gegeven dat alles wat we op deze aarde van gene zijde

doorkrijgen min of meer gekleurd is door onze opvattingen en

cultuur. Wie verslaafd was aan alcohol, was niet eens zo lang

geleden een paria, voor wie er geen plaats was in de samenle-

ving, maar ook niet in de hemel.

Liefdevolle gedachten

Uit tal van channelings blijkt duidelijk dat alcoholici en drugs-

verslaafden juist zeer liefdevol en vol mededogen worden op-

gevangen, ook wanneer ze een einde aan hun leven maakten,

hoewel de mate van hulp, liefde en begrip per situatie kan ver-

schillen. Iedere ziel is uniek. Vaak moeten verslaafde zielen

geholpen worden, omdat zo’n verslaving mee wordt genomen

naar het leven na de dood. Voor wie bereid is, staan er spiritu-

ele leraren en genezers klaar om hem te helpen zijn gewetens-

rust en welzijn te vinden.

De gebeden en liefdevolle gedachten van verwanten en

vrienden op aarde helpen in ieder geval om de aurische sfeer

van depressie en kwelling van deze zielen te veranderen in een

sfeer van genezing en liefde. Gebed voor hen is, zoals we

zagen, dan ook van wezenlijk belang. In het Tibetaanse boek

van leven en sterven zegt Sogyal Rinpoche in dit verband:

“Stel je voor dat van de boeddha’s of goddelijke wezens ge-

weldige lichtstralen uitgaan, die hiermee al hun mededogen en

zegeningen schenken. Stel je voor dat dit licht de overledene

doorstroomt en hem volledig loutert van de schok en de pijn

van zijn dood, en hem diepe, blijvende vrede schenkt. Stel je

dan zo intens en oprecht mogelijk voor, dat de overledene in

licht oplost en dat zijn bewustzijn, dat nu genezen is en vrij

van lijden, opstijgt en onlosmakelijk en voor eeuwig in de

wijsheidsgeest van de boeddha’s opgaat.” 6

In dit verband vertelt hij wat enkele westerlingen mee-

maakten, toen zij Tibet bezochten. Een Tibetaan die langs de

weg liep, werd door een Chinese vrachtwagen overreden, en

was op slag dood. Een monnik die toevallig voorbij kwam,

ging naast de dode zitten. Men zag hoe de monnik zich over de

dode heen boog en hem iets in het oor fluisterde; plotseling

kwam de dode, tot hun verbazing, weer tot leven. De monnik

deed toen een oefening die zij herkenden als het overbrengen

van het bewustzijn en hij begeleidde de man rustig terug in de

dood. Wat was er gebeurd? De monnik had gezien dat de ge-

welddadige schok van de dood de man in totale verwarring

had achtergelaten, en had snel ingegrepen: eerst had hij de

geest van de dode van zijn beklemming bevrijd, om hem daar-

na door middel van de phowa naar een boeddharijk of naar een

goede wedergeboorte te leiden. De westerse getuigen van het

voorval hadden de monnik in eerste instantie voor een gewoon

mens gehouden, maar dit opmerkelijke verhaal laat zien dat hij

in werkelijkheid een krachtige “beoefenaar” was.

We veroordelen alleen onszelf

Waar gebed en liefdevolle gedachten na de dood van verwan-

ten en vrienden van wezenlijk belang zijn, is dit ook aan te be-

velen in gevallen waarin we de overledenen minder goed of

helemaal niet goed kenden, zoals bij ongelukken en dergelijke

waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Maar vooral

is dit van belang voor alcoholici en drugsverslaafden die een

einde aan hun leven maakten. Ook deze zielen zullen zich uit-

eindelijk bewust worden van hun hogere spirituele natuur en

zullen aan het werk gaan om hun situatie te veranderen. Aan

gene zijde zijn er velen wier enige verantwoordelijkheid is

deze gevangen zielen te helpen en hen vol liefde te begeleiden

naar gebieden waar hun mentale kwelling adequaat kan wor-

den bestreden. Vaak zitten zulke zielen gevangen in gevoelens

van wroeging, spijt en zelfveroordeling en kunnen zichzelf

moeilijk vergeven. Ze scheppen hun eigen werkelijkheid, hun

eigen “hel”, en het is daarom zo belangrijk dat ze leren hoe zij

zichzelf kunnen vergeven.

Wat je vaak ziet is, dat mensen op hun sterfbed de neiging

hebben te menen dat ze iets verkeerds gedaan hebben en

daardoor in een situatie van zelfveroordeling terechtgekomen

zijn. Wat denken we vaak negatief over onszelf, over onze

vermeende zonden, terwijl we, zoals Een Cursus in Wonderen

zegt, zondeloos zijn. Maar ons denken is vaak zo genadeloos,

zo (zelf)veroordelend. Het zegt ons dat God ons niet kan lief-

hebben; dat we mislukkelingen zijn; dat we daarom ziek zijn,

terwijl het onjuist is te denken dat je slecht en verdoemd bent

en dat je ziekte een straf van God is. Wie een kind of een ge-

liefde verliest, maakt dat niet mee als een straf. En wie het ge-

luk heeft te genezen, is nog geen ‘uitverkorene’ van God. God

beschermt ons, maar niet op deze wijze! Het echte, wezenlijke

werk moet van binnenuit komen. Het moment van onze dood

is het moment waarop we onszelf kunnen vergeven. In het

stervensproces is geen ruimte voor de starre patronen die je je

leven lang hebt opgebouwd. Het is op dat moment tijd je

‘bagage’ los te laten en mededogen te hebben met jezelf en

anderen. Vergevingsgezindheid – het ontwikkelen van een ge-

nadig hart – voor jezelf en anderen, is een van de kwaliteiten

die onze overgang het meest verzacht en makkelijker maakt.

Veel mensen hebben er moeite mee om zichzelf te verge-

ven en gaan er dan ook van uit dat God of de geestelijke we-

reld zich van hen afwendt en hen afwijst.
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staat er geen ‘ik versus gij’-dualiteit, omdat er één energieveld

is waarin alles bestaat. Dit veld is verantwoordelijk voor de

hoogste functie van ons bewustzijn en is de bron van de infor-

matie die de groei van ons lichaam reguleert. Het is ons brein,

ons hart en ons geheugen, ja, het is zelfs een eeuwige blauw-

druk of matrijs van de hele wereld.

Het werk van deze wetenschappers, onder wie ook enkele

Nederlanders, leverde niet alleen een verklaring op waarom ho-

meopathie en spirituele genezing zouden kunnen werken, maar

hun theorieën en experimenten vormden bovendien bouwstenen

voor een nieuwe wetenschap, een nieuw wereldbeeld.

Een klein groepje wetenschappers, verspreid over de hele

wereld, stelde zich er niet tevreden mee om domweg met een

gegeven als de kwantummechanica te werken. Ze eisten betere

antwoorden op veel van de grote vragen die onbeantwoord

waren gebleven. Met hun experimenten namen zij de draad op

waar de kwantumfysici die hadden laten vallen, en begonnen

verder te vorsen.

Zij leverden bewijzen voor de onderstelling dat wij in de

diepste kern van ons wezen allemaal met elkaar en de wereld

verbonden zijn. Via wetenschappelijke experimenten toonden

zij aan, dat er werkelijk zoiets kan bestaan als een levensener-

gie die het hele universum doordringt – een entiteit die namen

kreeg als het ‘collectief bewustzijn’ of zoals de theologen dat

noemden de ‘Heilige Geest’. Zij leverden een waarschijnlijke

verklaring voor veel zaken waarin generaties lang door de eeu-

wen heen werd geloofd, zonder dat er concrete bewijzen of

adequate verklaringen voor bestonden – vanaf de effectiviteit

van alternatieve geneeswijzen en het gebed tot het leven na de

dood. Volgens Mc. Taggart schonken zij ons in zekere zin een

religieuze wetenschap.

Toch is het een illusie te veronderstellen dat dit

nieuwe paradigma, deze nieuwe kennis door de

wetenschappelijke wereld zal worden geaccep-

teerd. Er zal heftig verzet worden geboden en me-

neer Renckens zal roepen dat dergelijke

onderzoeken verboden zullen moeten worden, om-

dat het hier gaat om gemeenschapsgeld. Ik ben er-

van overtuigd dat het om achterhoedegevechten

gaat en dat komende wereldschokkende gebeurte-

nissen zullen aantonen, dat het oude denken zoiets

is als de zoveelste heteluchtballon.

Terecht zegt Mc.Taggart in haar boek, dat –

zoals altijd – de wetenschap zich tegen nieuwe in-

zichten verzet. Nieuwe ideeën werden altijd als

ketterij gezien, want hun bewijzen zouden de we-

reld voorgoed kunnen veranderen.

Fysica

Daarmee heeft ook iemand als Hans Gerding van

het Parapsychologisch Instituut te maken. Zijn op-

vattingen over geest en ziel, de mogelijkheid dat

de ziel een zelfstandig bestaan kan leiden, zonder

aan een lichaam gebonden te zijn, is zoiets als

vloeken in de Skepsis-kerk.

Hoger collectief bewustzijn

Het boek van McTaggart zal veel tongen losmaken

en vele in beweging brengen. De nakende weten-

schappelijke revolutie kondigt volgens haar in alle opzichten

het einde aan van het dualisme. In plaats van God naar het rijk

der fabelen te verwijzen, begon de wetenschap voor het eerst

Zijn bestaan te bewijzen door aan te tonen dat er een hoger

collectief bewustzijn bestaat. Niet langer hoeven er twee soor-

ten waarheid te zijn: de waarheid van de wetenschap en de re-

ligieuze waarheid. Er kan één uniform wereldbeeld ontstaan.

McTaggart wijst er ten slotte op dat deze revolutie in het

wetenschappelijke denken ons ook ons optimisme teruggeeft,

een optimisme dat uit ons zelfbesef was weggenomen met be-

hulp van de steriele visie van de 20ste eeuwse filosofie, en gro-

tendeels ontleend aan de door de moderne wetenschap

verkondigde opvattingen. Wij zijn geen afgezonderde wezens

die hun uitzichtloze leven slijten op een eenzame planeet in

een onverschillig universum. Wij zijn nóóit alleen geweest –

waren altijd een deel van een groter geheel. Wij waren het

middelpunt van de dingen en wij zullen dat altijd zijn. De

dingen vielen niet uiteen. Het centrum blijft in stand en wij

zijn degenen die het in stand houden. Wij beschikken over

veel meer kracht dan we ons realiseren – om ons zelf, onze

dierbaren en zelfs onze grotere gemeenschap te helen. Ieder

van ons heeft het vermogen – en samen hebben we een mach-

tig collectief vermogen – tot het verbeteren van ons levenslot.

Wij hebben onszelf in de hand, in alle opzichten.

*
1 Lynne McTaggart: “Het Veld” (Vert.). Ankh-Hermes, 2004.

2 Moolenburgh: “De wetenschap kent geen tranen”.

Ankh-Hermes, 1981.
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Naar een religieuze wetenschap?

[Naar aanleiding van McTaggarts boek Het Veld
1
]

Lambèrt de Kwant

Velen van u zullen wellicht iets van de commotie rond het rap-

port van de Inspectie voor De Volksgezondheid over Sylvia

Millecam hebben gemerkt. Zo niet, dan hebt u niets gemist,

want het is het bekende verhaal van de Vereniging tegen

Kwakzalverij, tegen alles wat maar alternatief is. Homeopathie

is volgens hen echt belachelijk en zou niets voorstellen. Nu

ook minister Hoogervorst (Volksgezondheid) zich in de dis-

cussie mengde door homeopathie af te doen als kwakzalverij,

moet worden gevreesd dat de aanvallen heftiger zullen wor-

den. De bewindsman kan zich niet voorstellen dat intelligente

artsen, die toch echt gestudeerd hebben, zich met zoiets onzin-

nigs als homeopathie bezighouden.

De Haarlemse arts dr. Moolenburgh, auteur van “De we-

tenschap kent geen tranen” 2 schetst in dit boek een treffend

beeld van de starre opstelling van wetenschappers en autoritei-

ten, als het om alternatieve behandelingen en medicijnen gaat.

Dat een behandeling hielp, was geen criterium: je zat gewoon

fout en werd daarom gestraft.

Dat is nu wel anders, maar als het aan Hoogervorst en

voorzitter Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij

ligt, wordt de klok weer teruggedraaid.

Nu is met een zekere regulering niets mis; er is veel kaf

tussen het alternatieve koren en er gebeuren dingen die echt

niet door de beugel kunnen, tot seksueel misbruik toe. Het zijn

vooral deze voorvallen die de pers halen, terwijl er ook in de

reguliere gezondheidszorg veel misgaat.

Wat in die discussie mis is, is de nuance. Het is niet zwart

of wit. Alternatieve gezondheidszorg is niet alleen onzin en re-

guliere gezondheidszorg is ook niet alleenzaligmakend. Beide

zouden elkaar kunnen aanvullen, zoals dat hier en daar al ge-

beurt, tot afschuw van een man als Renckens. Hij zou moeten

weten (of wil het niet weten) dat er tal van onderzoekers bezig

zijn om aan te tonen dat homeopathie en alternatieve gezond-

heidszorg niet alleen maar onzin zijn.

Ontdekkingen

Elders in dit nummer schrijf ik over het ‘Zero Point Field’, dat

door Renckens en Stichting Skepsis ook als onzin afgedaan

wordt. Ik noemde daarin de naam van de onderzoekster Lynne

Mc Taggart die in haar boek The Field een treffend overzicht

geeft van de recente wetenschappelijke ontdekkingen, die aan-

tonen dat er een allesomvattend energieveld bestaat dat mens

en materie met elkaar verbindt. Het zogenaamde Zero Point

Field – zo genoemd, omdat er bij het absolute nulpunt nog

steeds energie meetbaar is – lijkt een verklaring aan te dragen

voor talrijke bekende verschijnselen en processen die de we-

tenschap tot dusver voor raadselen stelden. Het boek ver-

scheen in april bij Ankh-Hermes onder de titel Het Veld.

In haar voorwoord zegt Taggart, dat ze op het spoor kwam

van een paar voortreffelijke onderzoeken op het gebied van de

homeopathie. Het waren dubbelblinde, met behulp van place-

bo’s uitgevoerde experimenten volgens de random-methode –

de gouden standaard van de moderne medische wetenschap –

die aantoonden dat het mogelijk was een bepaalde stof te ne-

men; die zo te verdunnen dat er niet één molecule van die stof

achterbleef in de oplossing; deze oplossing – ‘niets meer dan

water’– oraal aan de patiënt toe te dienen en deze beter te zien

worden. Soortgelijke onderzoeken vond zij met betrekking tot

acupunctuur; volgens gedegen onderzoeken bleek dit tegen be-

paalde aandoeningen effect te sorteren. Ten aanzien van ‘para-

normale’ genezing (ook ‘spirituele genezing’ of ‘healing’

genoemd) waren sommige onderzoeken van gebrekkige kwali-

teit, maar een aantal was goed genoeg om de conclusie te wet-

tigen, dat er zeer interessante dingen gebeurden.

Bij Mc Taggart wekte dit niet alleen verbazing, het bracht

haar ook uit het evenwicht. Al deze praktijken berustten op

een totaal ander paradigma van het menselijk lichaam dan dat

van de moderne wetenschap.

Het waren geneessystemen die op ‘energetische niveaus’

zouden functioneren, maar zij bleef zich afvragen over welke

soort energie mensen het eigenlijk hadden. In alternatieve

kringen hadden ze het over termen als ‘subtiele’ of ‘fijnstoffe-

lijke’ energie, maar de ontmaskeraar in haar werd er niet door

bevredigd. Want, waar kwam die energie vandaan? Waar huis-

de zij? Wat was er ‘fijnstoffelijk’ of ‘subtiel’ aan? Bestond er

zoiets als menselijke energievelden?

Lynne Mc Taggart begon dit alles te onderzoeken, sprak

met onderzoekers in Rusland, Duitsland, Frankrijk, Engeland,

Zuid-Amerika, Midden-Amerika en de Verenigde Staten.

Bouwstenen

In een volgend artikel kom ik op dit fascinerende boek terug,

maar het trof mij te lezen, dat in de afgelopen decennia geres-

pecteerde wetenschappers in tal van disciplines overal ter

wereld grondig ontworpen experimenten hebben uitgevoerd

waarvan de resultaten strijdig zijn met onze huidige biologische

en fysische kennis. Samen leveren de onderzoeksverslagen ons

overvloedige informatie over de centrale, organiserende kracht

die ons lichaam en de rest van de kosmos ordent.

De ontdekkingen van die wetenschappers zijn verbazing-

wekkend. Op het meest elementaire niveau zijn wij geen sa-

menstelling van chemische reacties, maar een concentratie van

energie. Mensen zijn, net als alle andere levende wezens, een

samenballing van energie, in een energieveld dat met alle an-

dere dingen in de wereld verbonden is. Dit pulserende energie-

veld is de stuwende kracht achter ons bewustzijn – de alfa en

omega van ons bestaan. Met betrekking tot het universum be-
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De Heer van de dood

Zoals gezegd worden zielen na een zelfdoding vaak opgevan-

gen in hospitalen waarin zij wat kunnen bekomen van de schok.

Ook hier is sprake van welwillendheid, maar men maakt

uiteindelijk zelf de keus of men zich verder wil ontwikkelen,

of zich in een schuldgevoel en zelfverwijt wil blijven wente-

len. Wie niet in het licht kan geloven, komt daar ook niet

terecht, ook al zal hem daar steeds op gewezen worden.

God is in de visie van Swedenborg7 zowel de God van de he-

mel als van de hel: geen enkele ziel zal in die ‘hel’ voor eeuwig

moeten verblijven, hoewel het wel een eeuwigheid kan lijken.

Swedenborgs visie komt overeen met wat het Tibetaanse

Dodenboek en ook Sogyal Rinpoche in zijn boek Het Tibe-

taanse boek van leven en sterven beschrijven. De fase waar-

over Swedenborg schrijft, lijkt op die van de bardo, die een

gemiddelde duur heeft van negenenveertig dagen en een mini-

male lengte van een week.

Sommige beschrijvingen van de bardo spreken van een

laatste oordeel, een soort terugblik op het leven zoals we die in

veel culturen aantreffen. Je goede geweten, een witte

beschermengel, vervult de rol van advocaat en somt de goede

dingen op die je gedaan hebt, terwijl je slechte geweten, een

zwarte demon, de aanklager vertegenwoordigt. Goede en

slechte daden worden als witte en zwarte kiezelstenen naast

elkaar gelegd. De ‘Heer van de Dood’, die de zaak presideert,

raadpleegt dan de spiegel van karma en spreekt zijn oordeel

uit. Deze oordeelsscène heeft, zo zegt Sogyal Rinpoche,

enkele interessante overeenkomsten met de terugblik op het

leven die de bijna-doodervaring kenmerkt. Uiteindelijk vindt

elk oordeel plaats binnen onze eigen geest. We zijn zowel

rechter als verdachte. ‘Het viel mij op’, zei Raymond Moody,

‘dat in de gevallen die ik bestudeerde, het oordeel niet kwam

van het wezen van licht dat van deze mensen leek te houden

zonder oordelen, maar eerder van de veroordeelde zélf.’

Een vrouw die een bijna-doodervaring had gehad, vertelde

Kenneth Ring: ‘Je leven wordt je getoond – en zelf vel je een

oordeel, je beoordeelt jezelf. Al je zonden worden je vergeven,

maar ben je in staat jezelf te vergeven voor het nalaten van

dingen die je had moeten doen, en de kleine, bedrieglijke da-

den die je misschien in je leven hebt gepleegd? Kun je jezelf

vergeven? Dat is het oordeel.’

Deze oordeelsscène laat volgens Sogyal Rinpoche ook zien

dat het de motivatie achter elke van onze handelingen is die in

laatste instantie de doorslag geeft, en dat het niet mogelijk is te

ontkomen aan de gevolgen van onze vroegere daden, woorden

en gedachten en de indrukken die ze hebben achtergelaten, als-

mede de gewoonten die ze hebben gevormd. Hieruit blijkt dat

we niet alleen volledig verantwoordelijk zijn voor dit leven,

maar ook voor al onze toekomstige levens.

Leven als voorbereiding op de dood

Het lijkt erop dat het taboe rond de dood tot het verleden gaat be-

horen. De dood is teruggekeerd in het leven. Wellicht dat kennis

over het leven na de dood en de bijna-doodervaring, hierbij een

belangrijke rol spelen. Wellicht dat zulke kennis inderdaad tot

gevolg heeft dat mensen minder snel een einde aan hun leven

maken. Een ander gevolg kan zijn dat er minder hard wordt ge-

oordeeld over zelfdoding en dat wij mensen die hiertoe besloten

met onze goede gedachten begeleiden en voor ze bidden.

Het is niet voor niets dat er steeds meer kennis over het leven

na de dood beschikbaar komt, waardoor er een paradigma-

verandering op gang kan komen.

Sogyal Rinpoche wijst erop dat we volgens de boeddhisti-

sche leer het leven daadwerkelijk kunnen gebruiken om ons

voor te bereiden op de dood. We hoeven volgens hem niet te

wachten op de pijnlijke dood van iemand die ons na staat, of

op de schok van een ongeneeslijk zieke die ons dwingt ons

eigen leven te bekijken; noch zijn wij gedoemd om op het mo-

ment van onze dood het onbekende met lege handen tegemoet

te treden. “We kunnen hier en nu beginnen de zin van ons

leven te vinden. We kunnen van elk moment een gelegenheid

maken om te veranderen en ons vol overgave en concentratie

op de dood en op de eeuwigheid voor te bereiden. In de boed-

dhistische benadering worden leven en dood gezien als één

geheel, waarin de dood het begin is van een ander hoofdstuk

van het leven. De dood is een spiegel waarin de gehele

betekenis van het leven wordt gereflecteerd.”

Lambèrt de Kwant (1943) is journalist op het gebied van religie en

spiritualiteit. Hij houdt zich o.a. bezig met radioprogramma’s voor de

Hindoe-omroep OHM. Hij is hoofdredacteur van het magazine “Terug-

keer”, tijdschrift voor BDE en zingeving. Hij is tevens hoofdredacteur

van “Reflectie”.

1 James van Praagh: “Spirituele reizen tussen leven en dood – In contact

met de geesten van overledenen”. Kosmos Z&K, 1999.

2 James van Praagh: ”Verdriet en verlies geheeld – In contact met

overledenen.” Kosmos Z&K, 2001.

3 James van Praagh: “In gesprek met de Hemel.” Kosmos Z&K, 1998.

4 Kenneth Ring/Evelyn Valarino: “Het Licht gezien –

Bijna-doodervaringen.” Ankh-Hermes, 1999.

5 Eliot Jay Rosen: “Het Licht van de Ziel – Vóór de geboorte, tijdens het

leven, na de dood.” Persoonlijke verhalen en wijsheid van o.a. Dalai

Lama, Elisabeth Kübler-Ross, Raymond Moody, Gerald Jampolsky.

Het Spectrum, 1999.

6 Sogyal Rinpoche: “Het Tibetaanse boek van leven en sterven.”

Servire, 1994.

7 Emanuel Swedenborgh: “Hemel en Hel – En over hetgeen werd gehoord

en gezien.” Swedenborgh Boekhuis / Sigma, 2001.

Emanuel Swedenborg: Ontwaken uit de dood - Een inspirerende

beschrijving van de reis van de ziel naarspirituele gebieden na de

lichamelijke dood. De Ster, 1998.

* * *
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De Bijnadoodervaring als Zingeving

De illusie voorbij

Lambèrt de Kwant

‘Het werkte niet alleen lichamelijk genezend, mijn psychisch

welbevinden ging ook vooruit. Mijn levensopvatting was niet

langer somber en grauw. Mijn leven had nu een doel, dat be-

stond uit het helpen van anderen en ze te laten delen in mijn

positieve perspectief. Ik leek niet meer een slaaf van de tijd te

zijn. Ik voelde me niet meer geprest door de klok, er was altijd

wel tijd om wat meer of iets anders te doen.”

Zo maar een van de vele woorden uit de mond van die miljoe-

nen mensen die een bijnadoodervaring hebben gehad en die

hun leven, alsmede de manier waarop zij daarna naar het leven

kijken, drastisch veranderden.

Ook de angst voor de dood verdwijnt in de meeste geval-

len, een overtuiging die zij ook graag met hun omgeving wil-

len delen. Ze hebben een overweldigende lichtervaring gehad,

hebben ‘wezens van licht’ ontmoet, zagen hun levensfilm,

waarbij ze de pijn voelden die ze anderen aandeden.

Het is mede door de medisch technologische ontwikkelin-

gen dat steeds meer mensen een levensbedreigende lichame-

lijke crisis overleven en bijzondere ervaringen hebben.

De samenleving lijkt steeds meer open te staan voor wat

mensen hierover te vertellen hebben. Het was de Amerikaanse

psychiater Moody die voor het eerst het begrip ‘bijnadooder-

varing’ introduceerde. Zijn vele publicaties en lezingen heb-

ben ertoe geleid dat steeds meer mensen over hun BDE zijn

gaan praten 1.

Velen hebben jarenlang deze ervaring verzwegen, omdat

de directe omgeving, maar ook artsen en verpleegkundigen af-

wijzend reageerden op wat mensen over hun diep ingrijpende

ervaringen vertelden. Veel mensen die zo’n levensbedreigende

crisis hebben overleefd, vertellen naderhand dat zij op dat mo-

ment een voor zichzelf buitengewone bewustzijnservaring

hebben gehad.

Volgens cardioloog Van Lommel is een bijnadoodervaring

een geestelijke ervaring tijdens een bijzondere bewustzijnstoe-

stand, die kan optreden tijdens een periode van klinische dood,

maar ook tijdens een periode van ernstige ziekte, een fatale

situatie (ongeluk), hartstilstand, of tijdens het stervensproces.

De nadruk in deze definitie ligt op de omstandigheden

waaronder men een dergelijke beleving had: men was bijna-

dood, ofwel in medische termen: klinisch dood. Behalve de

bekende voorbeelden van levensbedreigende omstandigheden

die kunnen uitmonden in de klinische bijnadoodsituatie, zoals

een bijna-verdrinking, shock bij ernstig bloedverlies, compli-

caties tijdens een operatie, een coma na een ernstig ongeluk of

een suïcidepoging, kan men ook tijdens een sterfproces derge-

lijke bewustzijnservaringen hebben. Daarnaast komen er ook

steeds meer gevallen aan het licht, die niet wijzen op een le-

vensbedreigende omstandigheid, terwijl men toch dezelfde bij-

zondere bewustzijnservaringen rapporteerde, zoals tijdens een

valpartij, een psychische shock, zintuiglijke over- of onder-

prikkeling, langdurige slaapdeprivatie (te weinig slaap of te

veel storingen tijdens de slaap) of zomaar zittend in je stoel.

In een wetenschappelijk onderzoek van de Stichting Mer-

kawah 2 is de definitie opgenomen van de BDE zoals die door

een Nederlands onderzoeksteam, op grond van buitenlands on-

derzoek, door Pim van Lommel is geïntroduceerd.

Vertrouwd gegeven

Aanvankelijk beperkten de studie en de discussie over het le-

ven na de dood zich tot het domein van de religie. Mensen met

bepaalde ervaringen spraken daar niet over, uit angst voor gek

of lijdend aan hallucinaties uitgemaakt te worden. Mede door

de vele verhalen over het meemaken van een bijnadooderva-

ring konden artsen en wetenschappers de bewijzen niet langer

negeren. Persoonlijkheidstests wezen uit dat mensen met een

BDE normale, betrouwbare personen waren. Het is de ver-

hoogde belangstelling voor de BDE die ook tot ander onder-

zoek heeft geleid. Mensen begonnen zich af te vragen of het

ook mogelijk is de ervaringsgebieden van een BDE te bereiken

zonder een bijnadoodervaring te hoeven doormaken. Als deze

‘werelden van Licht’ gelijktijdig met de onze bestaan en men-

sen ze na bijna-dodelijke ongelukken voortdurend betreden,

zou het volgens Sant Raijnder Singh ook mogelijk moeten zijn

dat we ze op andere momenten binnengaan. Voor de moderne

wetenschap is deze vraag nieuw, maar voor velen in het Oos-

ten, en mensen die yoga en meditatie beoefenen, is het een

vertrouwd gegeven. Het ervaren van het bovenwereldlijke is

zelfs een van de belangrijkste doelen van meditatie. Men is

daardoor in staat contact te maken met het Innerlijke Licht. Dit

Licht is er niet alleen voor diegenen die aan het eind van hun

leven door de poorten van de dood gaan, maar ieder van ons

kan het ook tijdens zijn of haar leven ontdekken.

Wat de bijnadoodervaring zelf betreft, is het goed even stil te

staan bij wat mensen, die dit meemaakten, ervaren hebben. Hoe-

wel er sprake is van individuele verschillen, zijn er toch een

aantal identieke ervaringen. Zo blijken mensen opeens buiten

hun lichaam te zijn. Ze zien hun eigen lichaam op bed of op de

operatietafel liggen, maar realiseren zich pas later dat dit hun ei-

gen lichaam is (“alsof ik mijn jas heb uitgedaan”).

Mensen op een hartafdeling kunnen hun eigen reanimatie zien,

kunnen zien wat er gebeurt, horen wat er wordt gezegd, wat overi-

gens ook geldt voor blinde BDE’ers. Wat mensen na hun reanima-

tie weten te vertellen, blijkt precies te kloppen: hoe vaak ze een

stroomstoot hebben gehad, wie een infuus heeft toegediend en wie

er bij de reanimatie aanwezig waren. Ook is het bekend dat mensen

die doof of ernstig hardhorend zijn, tijdens hun reanimatie precies

kunnen horen wat er wordt gezegd. Mensen die kleurenblind zijn,

kunnen precies vertellen wat voor kleuren er waren.

20

Reflectie 1 (1-2) september 2004

Leven en Dood

In november 2003 verscheen er in het blad “ODE” een artikel,

Zero Point Field, over de ontdekkingen van astronomen in Si-

berië en Californië: dat uit waarnemingen blijkt dat de aarde,

en ook de maan en planeten in ons zonnestelsel extreem aan ’t

opwarmen zijn, vooral sinds 1973 en 1980 steeds lichtgeven-

der worden. En dat dit niets te maken heeft met onze uitlaat-

gassen, onder andere het broeikaseffect.

“Venus, Neptunus, Uranus tonen een toename in helder-

heid. Het magnetische veld van Jupiter is méér dan verdubbeld

sinds 1992. Er is een toename van 1000% van de energie aan

de voorkant van het zonnestelsel. De aarde zou lichtgevend

worden, een soort zon.”

Toen men in 1969 op de maan landde, vonden ze er geen

atmosfeer. Sindsdien groeit er een atmosfeer rond de maan en

deze is al 6000 km dik. “De toename van energie-uitstoot zal

de basisnatuur van alle materie in het zonnestelsel veranderen.

De planeten zullen iets verder bij de zon vandaan worden

geduwd en de atomen en moleculen waaruit ze bestaan onder-

gaan een expansie in fysieke omvang. De “grote verandering”

zou een kosmisch, niet alleen een aards gebeuren zijn.

Ook samenhangend met kosmische cycli die in 1987 sa-

menvielen in de “harmonische convergentie”, de kosmische

maand van ruim 2000 jaar en het kosmische jaar, 25.860 jaren,

waarin ons zonnestelsel cirkelt om de centrale zon Alcyone,

maar ook met de cyclen van méér dan 200 miljoen jaar.

Bijbelcanon

De Maya’s kenden het jaartal 1987 al in hun kalender die eindigt

in 2012, maar niemand heeft de Maya-kalender met de Gregori-

aanse kalender vergeleken en dan is ’t anders: al op 21 december

2008, volgens onze kalender. Dichterbij dan wij denken.

En het is een onherroepelijk gebeuren, wel afhankelijk van

de medewerking van en samenwerking met de mensen, maar

toch zouden grotere krachten bezig zijn die doorslag zullen ge-

ven. Het is een enorm koor van stemmen vanuit de hemelse hi-

ërarchie, hun boodschappen duiden in dezelfde richting, met

grote overeenstemming.

Van aartsengelen, onder andere Michaël, Gabriël en Uriël,

van personen die in de bijbel voorkomen: Melchizedek, Samu-

ël, Ezechiël, Maria, Jezus, Lucas, Johannes, Paulus. Ook Saint

Germain, Gildas, Kuthumi, Ashtar, Kwan Yin. Maar ook komt

God als afzender voor, maar wat dat betreft is het interessant

wat Jezus doorgaf: “Wij, de leraren uit de hogere dimensies,

werken ook als “channels”. De energieën van God, van de

Bron, zijn zó sterk dat de intensiteit daarvan op ieder niveau

door de geestelijke hiërarchie in steeds lagere frequenties

trapsgewijs naar beneden geleid moet worden, opdat alle we-

zens in alle dimensies deze genade en liefde kunnen ervaren.”

Iets dergelijks zeggen kleine kinderen blijkbaar ook, als ze

van een volwassene horen dat je, als je doodgaat, bij God bent.

“Maar mamma, dat licht kunnen wij nog niet verdragen!” Dat-

zelfde heb ik van meerdere moeders gehoord. Het is heel frap-

pant dat deze boodschappen nooit worden voorgelezen in de

kerken en dat daar zelfs gewaarschuwd wordt voor “boze gees-

ten”. Alsof de onzichtbare wereld louter demonisch is. Terwijl

nota bene op het Pinksterfeest een profetie van Joël wordt aang-

ehaald (Handelingen 2:17-21) waarin voorspeld wordt dat jong-

eren en ouderen zullen profeteren. Ná de komst van Christus.

Men realiseert zich dan ook niet dat de bijbel zo’n heilig boek is

geworden voor de Kerk, juist vanwege “channeling”, het horen

van boodschappen, het zien van ‘n engel. Maar men heeft deze

levende stroom van openbaringen in een container opgevangen

– de canon – en daar staat men dan iedere zondag liturgisch om-

heen. Er gaat geen druppel meer uit en er komt geen druppel

meer bij. Alsof er van Godswege niets nieuws meer te berichten

is sinds de bijbelcanon is vastgesteld. En dan heet ‘t: “De bijbel

zegt …”. En daarmee basta.

Zijn de huidige stemmen uit de hemel wel te vertrouwen?

Maar als hun boodschap zo ongelofelijk veel wijzer en vooral

liefdevoller is dan wij die kennen, dan zullen ze ons niet voor

de gek houden over hun identiteit.

Deze contacten zullen mogelijk worden voor alle mensen.

“Als de aarde een zuiverder frequentie heeft bereikt, komt er

een tijd dat wij weer zichtbaar zijn voor u,” gaf de aartsengel

Michaël in 1997 door.

Als u nog eens naleest wat een 9-jarig jongetje zei in 1995,

is het interessant om analoge berichten uit de hemel te lezen,

zoals: “Het is binnenkort, het zal gebeuren ‘in a flash’, als al-

len één zullen zijn in een extase van licht en liefde … Ouder-

dom en dood zullen niet meer zijn. Reizen met materiële

middelen ook niet meer. De ware kracht van de gedachte zal

bereikt worden. Dan zal de mens met humor terugdenken aan

de energieverbruikende methoden die nu nog zijn trots zijn!”

“De aarde zal een zon zijn voor andere werelden. Ze zal

haar atomen vernieuwen, zal herboren worden en er zal vrede

zijn. Je zult de mogelijkheid krijgen je met gedachtekracht

voort te bewegen. De aarde wordt een zon, ze beleeft een as-

censie. Het gebeurt in één moment. De leeuw zal neerliggen

met het lam. Andere manieren van transport door kristaltech-

nologie. Door de resonantie met je gedachte gaat ’t heen waar

je heen wilt. In de komende tien jaar zal dat gebeuren.”

Wat willen we nog meer?

Neem wel wat kaarsen in huis, want bij de grote Overgang zal

het eerst drie dagen aardedonker en ijskoud zijn. En bemoedig

je buren. Daarna is alle ellende vergeten. Oorlog zal een vage

herinnering zijn.

* * *

Dr. Joanne Klink is theologe en is bekend door haar boeken voor en

over kinderen: “Bijbel voor kinderen”, “Het huis van licht”, “Geloven met

kinderen” en “De doop”.In haar latere boeken stak zij als theologe haar

nek uit door o.a. over reïncarnatie en doorgevingen (channelings) te

publiceren, wat haar in ‘theologenland’ niet in dank werd afgenomen.

Zo schreef ze o.a.: “Het onbekende venster” (Ten Have, 1989),

“Vroeger toen ik groot was” (Ten Have, 1991), “Het open venster” (Ten

Have, 1994), “De grote verandering (Ten Have, 2000) en “Kinderen

van het Licht” (Ten Have, 2001). Ook gaf zij in eigen beheer een

biografie uit: “Klinkklaar”.

1 Joanne Klink: Vroeger toen ik groot was. Ten Have, 1991.

2 In honderden boeken en tijdschriften gepubliceerd, zoals

“The journal of emergence”, P.O. box 3870, Flagstaff, AZ 86003

USA, Fax 001.928.7141132. Of: “The shield of the command”,

Prinseneiland 63, 1013 LM Amsterdam. Of: “Ascension”,

Charlie Parkersingel 43, 3069 XR Rotterdam, tel/fax 0104558153.

Ook via Internet, bijvoorbeeld Evolutiesprong of “Great changes”.
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We begrijpen waarom kinderen bang

zijn voor het donker; maar waarom zijn

mensen bang voor het licht?

P.H.M.Atwater



De Hemel op Aarde

dichterbij dan wij denken

Joanne Klink

Het wordt alsmaar erger op de aarde. Zo was ’t

toch niet tien jaar geleden. Vulkaanuitbarstin-

gen, tornado’s, aanslagen, verwoestingen, cor-

ruptie, criminaliteit. En bij de mensen angst,

verlies van dierbaren, kanker, aids, geldgebrek,

zelfmoord, zelfs van jonge kinderen.

Maar wie goed oplet en misschien ergens

woont waar veel mensen langskomen, die zal

gezien hebben dat er steeds meer vaders of

moeders met een babywagen lopen. Alsof er

steeds meer baby’s geboren worden, veel meer

dan tien jaar geleden!

Wie durft er nog kinderen te krijgen in deze

vreselijke wereld? En – de keerzijde – wie durft

er nog te incarneren, juist in deze jaren? Zijn dit onze toekom-

stige helpers om vrede op aarde te brengen? “De kristallijnen

kinderen” zoals ze worden genoemd, die een veel hogere fre-

quentie hebben dan wij oudjes? Zelfs al een andere DNA, zoals

eens bleek bij een onderzoek.

In dit verband moet ik denken aan een verhaal van iemand

die eens een spontane regressie beleefde aan ’t beraad vóór

zijn geboorte, waar de plannen en opdrachten voor het komen-

de leven op aarde worden besproken. Hij herinnerde zich dat

hij absoluut weigerde om weer op aarde te incarneren; dat

nooit meer! Toen heeft men hem laten zien wat er met deze

wereld in zijn tijd van leven zou gebeuren. Als een blad aan

een boom draaide hij om; dat wilde hij meemaken, dat was

iets geweldigs, daar wilde hij bij zijn…

Volgende dimensie

Het deed me denken aan het verhaal van een 6-jarige jongen

over zijn geboorte. Hij heeft driemaal gezegd dat hij “geen zin

had om geboren te worden”! “Daarboven was ’t warm en hier

was ’t koud. ”En dat hij toch weer is teruggegaan om te kijken

hoe ’t er daarboven allemaal uitzag. “Je hebt daar een fijn spul

om je heen dat van licht is gemaakt. Je hebt wel een gezicht,

maar je weet niet wat voor gezicht, want als je in de spiegel

zou kijken, zou je alleen maar licht zien!” “Op ’t allerlaatst

kwam ik terug. Moeder was hier in bed. Toen ik nul jaar was,

was ik pas uit de hemel gekomen. Het is daarboven verlicht,

allemaal witte mantels en geen huizen en zo.”

Een paar jaar later zei hij plotseling: “In het jaar 2004 gaan

we naar een volgende dimensie. Op 2 april. Dat komt zo in me

op.” Toen ik hem vroeg wat hij bedoelde met die “dimensie”,

keek hij me verbaasd aan en zei: “Ik weet toch helemaal niet

wat een dimensie is!” In zijn mentaal dagbewustzijn niet, maar

wel – in staat van ontspanning – in een dieper bewustzijn. Kin-

deren kunnen wel eens iets zeggen in een bepaalde staat van de

hersengolven, in alfafrequentie en zijn dat direct weer vergeten.

Toen ik hem een keer vroeg: “Heb je dat thuis

ook verteld?”, zei hij: “Ik wil wel, maar ik kan

’t niet.” Ze voelen intuïtief aan of de ouders er

open voor staan.

Ook daarom zou ik alle ouders aanraden om in

mijn boek Vroeger toen ik groot was 1 te lezen

hoe juist de allerkleinsten, zeg: vóórdat ze naar

de kleuterschool gaan, nog veel blijken te we-

ten, over God, geboorte en dood en vooral over

reïncarnatie. “Ik zou nog wel eens klein willen

zijn”, zei een meisje, “want dan herinner je je

nog alles.” Of: “Ik kom uit het vergeetland.” En

als ze geboorte en dood tekenen, is geboorte

zwart en het sterven goudkleurig-zalig.

Kleine kinderen zijn wijzer dan wij. Ze zijn ook de therapeu-

ten van hun ouders: “Mamma, je bent goed zoals je bent.” “Je

moet je eigen levenspad volgen.”

Toen ik ongeveer in 1995 een jongetje vroeg: “Hoe denk je

dat de wereld er over twintig jaar uitziet?”, reageerde hij heel

resoluut: “Nee, dat is al over tien jaar! Dan hebben we geen

zuurstof meer nodig. En alle dieren zijn tam. Die kun je zo-

maar aaien. Ik zie doorzichtige steden en UFO’s die opstijgen

en landen. Er gebeuren geen ongelukken meer. En als je er-

gens naar toe wilt, alleen met goede gedachten, dan ben je er

in een oogwenk. En we gaan niet meer dood.”

Op mijn vraag: “Heb je dat thuis ook verteld?” “Nee, ze

zouden me toch niet geloven.”

Het is frappant dat hij dezelfde dingen zegt als er de laatste

decennia wordt doorgegeven “van boven”. Dat dieren niet

meer agressief zullen zijn, want agressie heeft te maken met

angst; dat we ons met gedachtekracht kunnen voortbewegen;

dat er geen tijd meer zal zijn en dat er geen ziekte, ouderdom

of dood meer zal zijn. En dat we plotseling zullen ontwaken in

“de vijfde dimensie.”

Een uittocht uit de derde dimensie van de materie. En ook

een einde aan de dualiteit van goed en kwaad, licht en donker.

Wensdromen?

Zijn dit geen sprookjes of wensdromen, omdat we zo in de

penarie zitten? Waarom dan al die ellende in de wereld?

Het zou ook zo kunnen zijn, dat er vanuit de hemel met een

bezem in de eeuwenoude put van onze wereld wordt geveegd,

zodat alle modder boven komt. En dat al die ellende, collectief

en persoonlijk, betekent dat we betrokken zijn in “de grote

ver andering” waarover ik in 2000 een boek vol citaten heb

gepubliceerd. Want het is adembenemend hoeveel boodschap-

pen de laatste decennia aan de mensheid worden doorgegeven

via zogenaamde “channels.” 2
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Algemeen

Heel frappant zijn de verhalen van mensen die vanaf hun ge-

boorte blind zijn, die nooit hebben kunnen zien. Tijdens hun bij-

nadoodervaring hebben ze kunnen waarnemen wat er precies bij

hun reanimatie gebeurde, hoe de omgeving er uitzag, al is dit

voor hen moeilijk te beschrijven, omdat ze geen referentiekader

hebben. Een citaat in dit verband uit het boek Books of the dead

van Stanislav Grof, een van de opmerkelijkste figuren uit de

wereld van de transpersoonlijke psychologie die vooral bekend

werd door zijn boek Reizen door de geest 3:

‘Er zijn… gevallen gerapporteerd van mensen die blind wa-

ren vanwege – een door de artsen bevestigde – beschadiging

van hun visuele systeem en die desondanks hun omgeving kon-

den zien toen ze klinisch dood waren… Dergelijke voorvallen

kunnen, anders dan in de meeste andere aspecten van bijna-

doodervaringen, onderworpen worden aan een objectieve toet-

sing. Zij vormen daarom het beste bewijs dat de gebeurtenissen

in bijnadoodervaringen op méér berusten dan alleen hallucina-

ties en fantasieën van een fysiologisch gestoord brein.’ Grof

schreef dit al in 1994 en wordt met instemming geciteerd in het

vrij recent verschenen boek van Kenneth Ring en Sharon Coop-

er ‘Blind ziende – Bijnadoodervaringen van blinden 4
.

In het eerste hoofdstuk houden de auteurs zich bezig met

de vraag of blinden kunnen zien en spraken dan ook van ‘aan-

wijzingen van een paradox.’ Ze wijzen erop dat veel materiaal

van vóór hún onderzoek naar het fenomeen van blinde

BDE’ers de vlam van het geloof aanwakkert, dat blinden soms

kunnen zien, wanneer ze op de rand van de dood verkeren. De

vraag of blinden kunnen zien, was op dat moment dan ook

zeer netelig. Sommige van de door hen weergegeven en onder-

zochte verhalen zijn zeker intrigerend, maar als verzameling

van onderzoeksbevindingen zullen ze zeker kritische denkers

niet van de waarheid van deze paradoxale bewering overtui-

gen, hoogstens van de mogelijke waarheid ervan.

Hoe dan ook, medisch is het niet goed te verklaren hoe

mensen die bewusteloos zijn, zonder hartslag, zonder ademha-

ling, zonder bloeddruk, kunnen waarnemen vanuit hun positie

buiten en boven het lichaam.

Opmerkelijk is ook dat wat deze mensen vertellen bijna

letterlijk overeenkomt met de inhoud van het Tibetaanse Do-

denboek 5, dat ongeveer 400 na Christus werd geschreven.

Mensen beschrijven wat zij meemaakten na hun overlijden en

het is frappant te lezen dat hun ervaringen overeenkomen met

wat mensen met een BDE meemaakten. “Wanneer het bewust-

zijnsprincipe buiten het lichaam raakt, zegt het tot zichzelf:

ben ik dood of ben ik niet dood? Het kan het niet vaststellen,

het ziet familieleden en bekenden zoals het tevoren gewend

was ze te zien. Zo is hij of zij in staat te zien dat zijn voedsel

apart wordt gezet en dat zijn lichaam van kleren worden ont-

daan en dat de plaats van de slaapmat wordt gereinigd. Ook

kan hij het huilen en het klagen van zijn vrienden en verwan-

ten horen. Hoewel hij in staat is ze te zien en te horen, dat ze

hem aanroepen, kunnen zij niet horen hoe hij hen roept.”
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Mozaïek in de koepel

van het zogeheten Mau-

soleum van Galla Placi-

dia in Ravenna, tweede

kwart van de vijfde eeuw.

Tussen de gevleugelde

apocalyptische wezens in

de hoeken straalt het

kruis als teken van de

wederkomst van Christus

aan een nachtelijke

sterrenhemel.

(Dit plaatje werd over-

genomen uit “Bood-

schappers uit Hogere

Sferen, de cultuurge-

schiedenis van de engel”

Uitgeverij Kok)



Helachtige en hemelse bijnadoodervaringen

Wat mensen met een BDE zoal meemaken is verschillend,

maar toch zijn er een aantal identieke ervaringen. Zo vertellen

ze dat ze het gevoel hebben door een donkere ruimte te gaan,

meestal met een gevoel van vallen; met in de verte een helder,

niet verblindend licht waar ze naar toe worden getrokken.

Velen spreken van een tunnel, en anderen zitten aanvankelijk

alleen in een donkere ruimte waar ze niet goed uit kunnen. Deze

fase kan erg angstaanjagend zijn, zolang ze in de verte geen

licht zien. Mensen worden omringd door groteske menselijke en

dierlijke figuren, ze horen andere mensen kreunen en pijn lij-

den, ze doorstaan geweld en demonische vormen van kwelling.

Er zijn observaties van mensen die werden gereanimeerd,

nadat ze klinisch dood waren; er zijn vele voorbeelden van

BDE’ers die vervelende en bedreigende scenario’s meemaak-

ten. Onderzoeker Rawlings dacht dat hij zuivere verslagen kon

weergeven, omdat hij aanwezig was toen het verschijnsel

optrad. Hierdoor ontwikkelde hij zijn theorie dat ten minste de

helft van alle bijnadoodervaringen helachtig begint en dat die

daarna hemels wordt als de episode verder gaat, waarbij de

gemiddelde persoon zich na zijn terugkomst alleen het

hemelse gedeelte kan herinneren.

Opvallend is dat Kenneth Ring al in 1980 er op wees dat

mensen met voorkennis van het fenomeen bijnadoodervaring

minder kans hadden de helachtige ervaring mee te maken dan

mensen die daar niets van wisten. Een antwoord op het ‘waar-

om’ geeft mogelijk het Tibetaanse Dodenboek, waarin wordt

beweerd dat alle visioenen van na de dood, ongeacht het soort,

eigenlijk projecties zijn van de geest van de betreffende per-

soon. Dit houdt in dat het hiernamaals misschien al in ons

bewustzijn vastligt en dat mentale beelden bepalen wat je na je

dood aantreft. Dit zou kunnen betekenen dat zowel de hemelse

als de helachtige scenario’s heel goed een deel van de natuur-

lijke weg van het onderbewuste kunnen vertegenwoordigen,

terwijl via tal van bestaansniveaus dit onderbewuste van de

ene staat van bewustzijn in de andere overgaat.

Geen wensdroom

Na de tunnelervaring komen sommigen in een wereld van

ongelooflijke schoonheid, waar ze andere wezens kunnen ont-

moeten. Ze spreken van prachtige landschappen, bloemen en

schitterende kleuren. Het is alsof je zelf in de wereld staat,

want ook nu scheppen we een beetje onze eigen wereld. Wie

een opgeruimd karakter heeft, ziet iedereen om zich heen stra-

len, maar wie somber of depressief is, ziet ook een sombere

omgeving. Toch gebeurt het ook dat vooral depressieve men-

sen geholpen worden de wereld van licht binnen te gaan.

Die andere wereld is bijna ongelooflijk mooi, vredig en

rustig en er wordt muziek gehoord die hier nog nooit is

gehoord. In die andere wereld ontmoeten BDE’ers soms over-

leden familieleden en bekenden die hen begroeten alsof ze

thuiskomen. Deze bekenden worden doorgaans heel duidelijk

herkend; soms zien ze er weer helemaal gezond uit, terwijl ze

zich hen nog herinneren als heel ziek en zwak zoals in de peri-

ode vóór hun overlijden. Ook is er vaak sprake van communi-

catie met hen. Het wordt wel “praten” genoemd, maar bij

doorvragen is er toch meer sprake van communicatie via ge-

dachten dan via woorden.

Hoe dan ook, het zien van overleden familieleden is bepaald

geen wensdroom. Kinderen, bijvoorbeeld, zullen nooit hun nog

levende ouders zien, maar wel bijvoorbeeld een overleden oma.

Wat ook vaak voorkomt is dat mensen in staat zijn in contact

te komen met een “stralend licht” of een “Wezen van Licht.”

Het is een van de meest indrukwekkende dingen van wat men-

sen met een BDE meemaken. Aan het eind van de tunnel of in

de wereld van ongelooflijke schoonheid ontmoeten ze een zeer

helder licht waarin ze als het ware worden opgenomen.

Dit licht is niet verblindend, het straalt liefde en warmte uit, het

geeft hun een gevoel volledig geaccepteerd te zijn, een veilig

gevoel van rust, vrede en liefde. Velen vinden het heel moeilijk

dit licht te benoemen. De één zegt een engel gezien te hebben,

weer een ander Jezus of Maria; maar dit is zeer cultuurgebonden

en afhankelijk van opvoeding en religieuze achtergrond. Zo zal

een kind het weer anders verwoorden dan een volwassene, maar

eigenlijk zegt iedereen dat woorden niet voldoende zijn om dit

gevoel van licht en liefde te beschrijven.

Mensen met een BDE hebben dit Wezen van Licht als god-

delijk beschreven, en het is niet zo verwonderlijk waarom er in

veel verslagen werd gesproken van een ontmoeting met Jezus,

terwijl een Moslim wellicht zou zeggen, dat hij de profeet Mo-

hammed gezien had. Dat ‘Wezen’ geeft een liefdevol overzicht

en maakt geen verwijten. Sommigen beschouwen dit zien van

de oorzaken en gevolgen als een “Dag des Oordeels”, waarbij

zij zich realiseren dat je niets, maar dan ook niets ontlopen kunt.

Je wordt hoe dan ook onherroepelijk geconfronteerd met je te-

kortkomingen en je vele ‘vergissingen’ (dus geen zonden), maar

ook met de momenten waarop je liefdevol handelde. Sommigen

zijn verbaasd dat juist aan een in hun ogen vergeten en onbete-

kenende daad zoveel waarde werd gehecht. Zo zag een BDE’er,

tijdens het ‘afspelen’ van zijn levensfilm, zich terug gedurende

een treinreis waarin hij aandachtig naar het trieste verhaal van

een medereiziger luisterde die hij ook kon troosten. Totaal ver-

geten maar voor eeuwig opgetekend. Zijn reisgenoot was van

plan een einde aan zijn leven te maken, maar zag daar na dit

gesprek toch maar van af.

Het meest aannemelijke is dat dit “Wezen van Licht” de

eigen ziel is die zich manifesteert en waarmee je op dát moment

in direct contact bent, maar waarmee je, zoals gezegd, ook op

andere manieren in contact kunt komen, zoals tijdens meditatie.

In haar roman Een glimp achter de sluier krijgt de hoofdper-

soon Robert, die juist een BDE achter de rug had, van Solange

te horen: “Dit mysterieuze Wezen van Licht is je eigen ziel, de

Engel der tegenwoordigheid. Roberts mond viel open van ver-

bazing.‘Dit goddelijke Wezen is je eigen ziel? Als dit zo is,

waarom herken je het dan niet als zodanig?’, vroeg hij, haar

woorden eigenlijk in twijfel trekkend. ‘Omdat de meesten van

ons niet zielbewust zijn en we ons zo met de vorm vereenzelvi-

gen. We zijn van de geestelijke mens, onze ziel afgesneden en

er ver van afgedwaald. De gelijkenis van de verloren zoon in de

Bijbel verwijst hiernaar. We zijn van huis afgedwaald, maken

alles te gelde in een ver land, aangestuurd door begeerte. Echter,

als we tot onszelf komen, onze ziel zich als fluistering in de

wind doet gevoelen, richten we ons figuurlijk op en keren terug

vanwaar we gekomen zijn… Een kort moment smelt ons per-

soonlijk zelf samen met ons individuele alwetende Zelf, het We-

zen van Licht. Tijdens dat korte moment wordt ons de hele

keten van oorzaken getoond, die gedurende ons leven heeft ge-

werkt. Even, heel even maar, is ons vergankelijke ego ‘en
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recht uit het hart. Voor een aantal van de mensen in onze

groep tevens een eindeloos gebeuren: bijna drie uur lang.

Het altaar was een kleurige doek, uitgespreid op de grond,

waarop allerlei attributen werden neergelegd, zoals stenen,

veren, botjes van dieren, eucalyptushout, wierook en een zak

vol cocablaadjes. Ieder van ons mocht iets eigens op het al-

taarkleed leggen, bijvoorbeeld een ring, een kruisje of een

steen. De vier sjamanen zaten achter het kleed en wij vormden

samen met hen een cirkel. Er waren verschillende rituelen.

Een reiniging met condorveren en gewijd vuur. Het delen van

cocablaadjes: ieder van ons kreeg drie blaadjes, een k’intu, en

werd verzocht er drie maal over te ademen om er je eigen le-

venskracht aan te geven en er je eigen bede aan te verbinden.

Nadien mocht je de blaadjes opeten. Dit ritueel herhaalde zich

nog tweemaal. Er werd gezongen en ritmisch getrommeld,

waardoor een meditatieve sfeer ontstond. Wat ons raakte, was

het naar binnen keren, het bidden, zo recht vanuit het voelende

hart. Ter afsluiting werd de

vredespijp aangestoken, ge-

rookt en met ons gedeeld.

Het was een zeer indrukwek-

kende plechtigheid in de

open lucht, in de vrije natuur.

De ceremonies raakten ons

diep en waren op een bepaal-

de manier ook vertrouwd. Na

deze lange ceremonie moch-

ten we ‘De Tempel van het

Water’ betreden, nadat wij

ons met het water uit de

bergstroom door besprenk-

eling hadden gereinigd. De tempel bestaat uit een muur tegen

de rotswand, waarin vijf nissen zijn die elk een eigen energie

hebben. Sommigen van ons konden deze verschillende ener-

gieën duidelijk ervaren. In het boek “Stemmen van Peru” van

Kees van Putten e.a. staat het volgende over de cocablaadjes

beschreven:

‘Viracocha is de Schepper van de wereld van de Inca’s. De

cocaplant is een geschenk van Viracocha aan de Inca’s.

Cocablaadjes zijn heel gezond. Zij geven je kracht; bevatten

veel vitaminen en mine- ralen; dienen om honger en dorst te

stillen en zijn goed tegen hoogteziekte. Een half ons coca-

blaadjes geeft de dagelijkse hoeveelheid aan vitaminen en

mineralen. Cocabladen worden altijd gebruikt bij rituelen en

ook voor de coca-thee. Cocaïne ìn het blad is een zegen;

cocaïne uìt het blad is een vloek. Het is de wraak van de

Inca-goden voor de heiligschennis’.

De laatste, bij ons allen diep ingrijpende ervaring was de

ontmoeting met vier condors en een adelaar bij ‘El Crux del

Condor’ (het kruis van de condor) in de Colca Canyon. De

condor, deze machtige vogel, heeft een vleugelspanwijdte van

ruim drie meter en behoort tot de gierachtigen, die de kada-

vers, de shit, opruimen. De Inca kent een bovenwereld, een

middenwereld en een onderwereld. Deze werelden hebben hun

eigen symbolen: de condor, de puma en de slang. Wij zagen

een afbeelding van Jezus aan het kruis, de slang eronder, de

condor erboven, waaruit duidelijk blijkt dat het christendom

zich heeft vermengd met de godsdienstige cultuur van de

Inca’s. De Inca’s zien ‘Heer Condor’ – zoals hij wordt ge-

noemd – als een belangrijk wezen. Hij hoort niet bij de gewo-

ne levende wereld, maar is het diersymbool van de

bovenwereld, het symbool dat staat voor het Christusbewust-

zijn, zoals bij ons de (witte) duif.

De toeristen, die waren komen kijken naar de condors, die

de gewoonte hebben vroeg in de morgen te vliegen, zochten

inmiddels hun bussen weer op. We waren nu bijna alleen.

Op dit hoge punt in de Colca Canyon gingen de sjamanen

in gebed en in trance; verbonden zich met de condor om hem

te roepen. Onze groep was al vanaf de vorige avond in stilte

om zodoende zich al af te stemmen op de ontmoeting met de

condors. Wij stonden in een cirkel om de sjamanen heen. Een

van de sjamanen sprak de bede uit dat de dag mocht komen

dat de Adelaar van het Noorden zou vliegen met de Condor

van het Zuiden – dat er eenheid mocht zijn in de wereld van

verdeeldheid. Het was al ver na elf uur … wij hielden onze

adem in, toen na een kwartier eerst de Adelaar kwam aanvlie-

gen en vervolgens ook de Condor … die weer achter de berg-

toppen verdween om terug te komen met nog een condor …

nog een … en nog een. Vier condors zweefden boven onze

hoofden hoog in de lucht … en wij … met eerbied op Moeder

Aarde staande … waren allemaal heel diep ontroerd door die

condor, symbool van het Christusbewustzijn.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door een drietal leden van

de kerkgemeente Raalte: Monique Systermans, Ank Spekreijse en

Caroline Hulshof-Wopereis.

1 Caroline en Karel van Huffelen: “Op weg naar meesterschap

met de meesters van het Titicacameer”, Petiet, 2003.

* * *
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Een Reis naar Peru

Het begin van een innerlijke reis

Een spirituele reis naar de Incacultuur,

waar Pachamama de levende geest van

de aarde en moeder van ons allen is.

Hierover gaat het in onderstaande door-

geving, ontvangen op Machu Picchu

door middel van channeling via Caroline

van Huffelen, een van de reisleidsters.

“Ik ben het Hart van de Aarde. Ik ben de

Apu die door je spreekt, de berg vlak voor

je. En ik draag het Hart van de Moeder.

Ik spreek door je, van binnenuit, dus als je mijn kracht in je

lichaam opneemt, kun je Moeder Aarde voelen vibreren.

Ik ben het Hart van de Moeder, want ik ben één met de

Moeder. We komen allebei voort uit de versmelting van het

Eeuwig Vrouwelijke en het Eeuwig Mannelijke. En ik ben één

met de Bron, met de Ene. Als Hart van de Moeder wil ik tot je

spreken. Velen hebben het Land, de tempelplekken en de ste-

nen, het Hart van de Moeder, met voeten getreden, maar we

zullen het niet langer toestaan. We zullen ons niet langer laten

vertrappen. We zullen alleen de waarheid nog toelaten en een

nieuwe wereld zal voortkomen vanuit het hart…

De Moeder is bezig zich voor te bereiden. De Moeder bereidt

zich voor om naar buiten te komen. En wanneer Zij eenmaal naar

buiten komt, zal Zij schoon schip maken. Ze zal opstaan en zich

niet langer laten misbruiken. De komende tijd staat in het teken

van resonantie. Dit is de resonantie van de Moeder die haar wer-

kelijke macht oppakt, niet om te manipuleren, maar om zich te

versmelten met het Mannelijke Aspect. Het is de authentieke

macht van het Vrouwelijke dat weet en ziet. Het is de macht van

de Aarde die zich aan ons zal openbaren…”

[Deel van een ontvangen channeling, opgenomen in de

proloog van het boek: “Op weg naar meesterschap”]1

Er was bij ieder van ons iets wat ons naar Peru trok; het was iets

van een innerlijk weten, een sterk gevoel, een impuls: daar wil,

daar moet ik heen. Zonder exact te weten wat het ons zou breng-

en, maar toch wel met verwachtingen – min of meer ook gevoed

door het lezen van het boek “Op weg naar Meesterschap”.

Daar zou ons duidelijk worden hoe ons leven geleefd dient

te worden; daar zou duidelijkheid gebracht worden in onze

huidige levenssituatie; daar zouden onzekerheden met betrek-

king tot ons dagelijks leven tot helderheid komen.

O, wat een vergissing!

Nadat we al weer een tijd thuis waren,

bleek het voor één van ons dat: “…. álle ze-

kerheden weggeslagen zijn, er een vacuüm

is, er niets meer is; niets van het oude over

is. Het hoofd gaat denken en schiet in de

angst om weer op een punt te komen

terug bij ‘af’: totaal de weg kwijt. Maar

dan, op een moment, komt de gedachte op

om gedwongen door de omstandigheden

het denken los te laten en naar het voelen te

gaan. Om – in een flits – te ervaren dat er aan De Andere Kant

heel hard en liefdevol aan je wordt gewerkt om je te veranderen;

zo liefdevol, dat je je ervoor schaamt. Maar daaroverheen komt

zoveel liefde, dat die schaamte meteen weer weg is. Wat blijft is

een diep vertrouwen: alles komt goed. Dat korte moment, een

flits van inzicht, is een grote steun. Hierdoor laat je je geen oude

normen en waarden van de maatschappij meer opdringen en

durf je in je eigen kracht te gaan staan… ”.

Dat is de kern waar het om draait: het gevoel – het vrouwe-

lijke aspect – en de ratio – het mannelijke aspect – dienen in

ieder van ons, in zowel mannen als vrouwen, in balans te wor-

den gebracht. Dat was een van de belangrijkste boodschappen

die doorkwamen tijdens de reis, door middel van channeling

via Caroline van Huffelen. Er werd ook gezegd, dat deze reis

een begin is en ons op weg zal zetten. De doorwerking zal nog

lang voelbaar zijn.

Op het Eiland van de Maan, een eiland gelegen in het Titi-

cacameer in Bolivia, werd ons door de Meesters van het Titi-

cacameer gevraagd: “In naam van het Allerhoogste, in naam

van de Liefde, ben je bereid het Mannelijke en het Vrouwelij-

ke Principe in jezelf te verenigen?”

Een andere belangrijke boodschap is dat we moeten stop-

pen met het misbruik maken van de aarde en dat we zorgvul-

dig en met respect met haar moeten omgaan. Dit zal gevolgen

hebben voor ons gehele economische en sociale bestel.

Dit werd ons ook duidelijk gemaakt op diverse andere

oude heilige plekken, waar we ceremonies hielden. Tweemaal

onder leiding van vier sjamanen, stammend uit de oude Inca-

cultuur; twee kwamen uit Cusco en de andere twee uit Q’eros,

diep in de binnenlanden gelegen, waar de oude wijsheden nog

heel zuiver bewaard zijn gebleven. Een sjamaan heeft de func-

tie van medicijnman, priester en wijze raadsman, die sterk in

contact staat met Pachamama en de Natuur.

Don Sebastian uit Q’eros en de andere drie sjamanen om-

armden ons langdurig, zij drukten ons letterlijk aan hun hart.

Hierdoor konden zij ons met hun spirituele hart peilen en zei-

den tegen ons: “Wij hebben gevoeld, dat u met respect voor

Moeder Aarde en onze cultuur naar hier bent gekomen.

Daarom willen wij graag met u allen onze ceremonie delen.”

De ceremonies met deze sjamanen waren een tijdloos ge-

beuren en er kwam geen geschreven woord aan te pas; alles
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Algemeen

“Mijn ervaring”

In deze nieuwe rubriek geven wij leden en vaste bezoekers van de kerkgemeenten

de gelegenheid over hun ervaringen, reizen enz. een impressie te geven. De visies

en standpunten zijn voor rekening van de auteurs.

Dit strookt ook met de Vrij-Katholieke benadering van individuele vrijheid van

denken. De VKK kent geen dogma of leer en respecteert ieders religieuze of

mystieke ervaring. Dit reisverslag, waarin de channeling (doorgeving) een

belangrijke rol speelt, is daar een voorbeeld van.

rapport’ met ons blijvende Ego. Het overzicht dat ieder mens te

zien krijgt, krijgt hij van zijn eigen ziel. Het is dus ook zijn

eigen ziel die hem terugstuurt naar het tijdelijk in gebruik zijnde

lichaam. Het is onze eigen ziel die zich doelen gesteld heeft die

iemand op het stoffelijk gebied kan proberen te verwezenlijken,

óf naast zich neer te leggen. De keus is altijd vrij.

Terwijl we het overzicht krijgen, bevinden we ons in het as-

traal lichaam, daarom beschouwen we het Wezen van Licht ook

als apart van onszelf. Ik heb je al verteld, dat het stervensproces

nog niet geëindigd is na de stoffelijke dood. We worden pas

echt weer één met onze ziel, als we de ijlere lichamen hebben

afgelegd. Het doodsproces is niet voltooid, voordat we ons

astraal en mentaal lichaam hebben ontbonden en we weer vrij

staan in ons zielenlichaam, het oorzakelijk lichaam.

Pas dan zijn we weer terug bij ons ware Zelf. De uiteinde-

lijke vereniging kan lang of kort duren, dat verschilt nogal en

ligt aan ons bereikte stadium van bewustzijn en of we wel of

niet gevoelig zijn voor begoocheling, denk hierbij aan de ver-

schillende Bardo’s uit het Tibetaanse Dodenboek die ons op

onze reis kunnen vertragen of tegenhouden’, zei ze en zweeg.

Even later zegt Solange:’Al is het maar een moment, na

een bijnadoodervaring of anderszins, dit korte moment dat

iemand samensmelt met het Wezen van Licht – dat de Ziel is –

is niet zonder blijvende gevolgen. Welk boek over bijnadood-

ervaringen je ook openslaat, de uniformiteit in nawerkingen is

opvallend. Ten eerste is er de veranderde kijk op liefde. Com-

passie voor de medemens lijkt tot in het wezen van de persoon

met een bijnadoodervaring te zijn doorgedrongen. Ten tweede

is er de behoefte, een enorme behoefte, aan kennis. Men hon-

gert naar kennis, wil grip krijgen op zaken als leven en dood.

Er is een behoefte zichzelf opnieuw nader te beschouwen en te

doorgronden. Wat is het doel van mijn bestaan?”

Niet religieuzer, wel spiritueler

De roman beschrijft exact welke veranderingen mensen na een

BDE ondergaan, want na zo’n BDE wordt een leven dat

gericht is op materialistische waarden en bezitsverwerving als

einddoel door mensen met een bijnadoodervaring doorgaans

inderdaad als leeg en zinloos ervaren.

Veel personen met een ervaring vertellen dat ze niet meer

kunnen instemmen met de maatschappelijk gewaardeerde re-

gels, die vereisen dat mensen met elkaar moeten concurreren

om materiële beloningen en succes. Aanzien en het maken van

indruk worden niet meer op prijs gesteld. Het leven draait nu

meer om zorgen dan presteren. Duidelijk is dat er al na een jaar

sprake is van een veranderde levensinstelling. Pas na verloop

van vele jaren kan iets worden gezegd over de rol die een BDE

heeft gespeeld. De tendens is duidelijk: BDE’ers weten zich

door hun ervaring gesteund en weten dat er iets is. Hun erva-

ringen hebben hen tot gevoeliger mensen gemaakt en ervoor

gezorgd dat ze meer waardering hebben voor de dingen waar

het in wezen echt om gaat.

Ze zijn de illusie voorbij, doordat ze de echte werkelijkheid

geschouwd hebben. Velen hebben vertrouwen geschonken aan de

meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, ‘bescher-

mende’ kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de

‘juiste mensen’ kennen en een eindeloze lijst van vormen.

Het is in dit verband opmerkelijk dat mensen door hun bij-

nadoodervaring zélf hebben ervaren dat deze wereld illusie is ,

zoals Een Cursus in Wonderen en onder andere ook oude

Hindoeïstische geschriften dit beschrijven. Ze ervaren, zoals ze

dat zelf zeggen, dat al deze dingen substituten zijn voor Gods

liefde. Ze zien in dat al deze dingen vóór hun BDE werden ge-

koesterd om de identificatie met het lichaam zeker te stellen.

Ik rond af

Er is overigens een groot verschil tussen mensen met een

BDE, die daarover vanuit een innerlijke drang willen praten,

en de schrijvers van boeken die ermee op de sensationele toer

gaan. Tijdens een Merkawah- Ontmoetingsdag zei iemand te-

recht dat je eigenlijk niet direct met je BDE naar buiten zou

moeten treden, want als het goed is, stralen we onze ervarin-

gen zelf uit. Het moet vanuit onszelf komen, niet vanuit ons

ego. Omraam Mikhaël spreekt eveneens van de noodzaak zelf

licht voort te brengen. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat

‘Licht’ zo’n belangrijke functie heeft in de BDE’s van de

meeste BDE’ers.

In zijn boek Gered door het Licht 6 beschrijft Dannion

Brinkley zijn bijnadoodervaring, na tijdens een telefoon-

gesprek door een blikseminslag geëlektrocuteerd te zijn. Een

afschuwelijke ervaring die hij nauwelijks overleefde. Brinkley

kreeg zijn BDE na door de bliksem getroffen te zijn, of zou je

kunnen zeggen, door het Licht. Hij leerde de dood serieus te

nemen door mensen bij het sterven te begeleiden en te functio-

neren als hun spirituele metgezel.

In zijn gesprek met een sjamaan in Peru zegt deze tegen

hem: “In mijn cultuur ben je een bliksemsjamaan. Mijn volk

gelooft dat God mensen uitkiest door hen te laten raken door

de bliksem. Het is heel bijzonder wat er met jou is gebeurd. In

mijn cultuur geloven we dat de bliksem je de kracht van een

poema geeft, de wijsheid van een slang en het evenwicht van

een condor. Maar je krijgt ook een enorme verantwoordelijk-

heid die je moet waarmaken, anders vervaagt die fantastische

lichtbundel waar God je heeft ingezet en… verdwijnt snel.”

De fysieke oorzaken van een BDE verschillen en niet ie-

dereen werd, zoals Brinkley, door de bliksem getroffen, maar

het is een schitterende metafoor: de BDE’er als bliksemsja-

maan die de wereld wil vertellen dat de dood niet het einde is

en het belangrijk vindt dat mensen hun angst voor de dood

kwijtraken.

In haar boek Kinderen van het nieuwe millennium onder-

zoekt P.H.M. Atwater hoe kinderen, met een verhoogde ge-

voeligheid en een bijzonder inlevingsvermogen, de mensheid

zouden kunnen helpen de spirituele waarheden te herontdek-

ken, die we nodig hebben om in onze radicaal veranderende

wereld te overleven.

1 Moody, R.A.: Leven na dit leven – Ervaringen van mensen tijdens hun

klinische dood”. Srengholt, 1987.

2 De Stichting Merkawah wil mensen met een bijnadoodervaring

voorlichten en begeleiden; zij geeft lotgenoten de gelegenheid elkaar te

ontmoeten. Zij verricht tevens wetenschappelijk onderzoek.

De stichting geeft het kwartaalblad Terugkeer uit. Info: 035-6295751.

3 Stanislav Grof: Reizen door de geest. Servire, 1994.

4 Kenneth Ring / Sharon Cooper: bijnadoodervaringen van blinden.

Ankh-Hermes, 2001.

5 Het Tibetaanse Dodenboek. Ankh-Hermes, 1988.

6 Dannion Brinkley: Gered door het Licht. Pocketuitgave Muntinga, 2002.
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Reïncarnatie?

Paul van Oyen

Het is genoegzaam bekend dat wijlen H. M.

koningin Juliana een brede spirituele belang-

stelling had en dat zij, ook in haar Kersttoespra-

ken, regelmatig een aanwijzing gaf in de

richting van reïncarnatie. Zij bleef haar leven

lang een ‘zoekende’ in bijbelse zin. Over re-

ïncarnatie heersen de grootste misverstanden.

Niet zelden wordt alleen al de gedachte aan re-

ïncarnatie in orthodoxe kringen verketterd als

‘duivels’. Eén zo’n misverstand is, dat de me-

ning heeft postgevat dat reïncarnatie uitsluitend

betekent ‘dat je weer terugkeert op aarde, in een

volgend leven’. Zo bezien lijkt het alsof reïn-

carnatie ons veroordeelt tot oneindige gevan-

genschap in deze materiële wereld. Wellicht

wordt het tijd om het principe van reïncarnatie nog eens aan

een nader onderzoek te onderwerpen. In haar Kersttoespraak

1974 sprak koningin Juliana nadrukkelijk over het feit dat de

mens op weg is. De vraag is: waarheen? Vervolgens verwijst

zij naar de onbegrensdheid van het eeuwige dat voorbij tijd is.

Reïncarnatie is gebaseerd op het idee dat de mens een reis

door de schepping heen maakt en dat de mens, vroeg of laat,

(als de bijbelse ‘verloren zoon’) terugkeert ‘naar het huis van

de Vader’. Die terugkeer naar huis is het centrale gegeven van

iedere reïncarnatieleer. Ieder menselijk wezen staat voor de

uitdaging om door de doolhof van het tijdelijke zijn goddelijke

en onsterfelijke oorsprong terug te vinden en te verwerkelij-

ken. Die verwerkelijking is ‘verlossing’ of ‘bevrijding’.

Helaas is door 1950 jaar dogmatiek het principe van reïncar-

natie binnen de christelijke geloofstraditie op de achtergrond

geraakt. Dikwijls hebben politieke motieven een rol gespeeld

om de bijbelteksten op dit punt te ‘kuisen’. Toch is dit niet he-

lemaal gelukt en is het wachten op een bijbelse theoloog die

aangeeft hoezeer reïncarnatie in feite centraal staat in de bood-

schap van Jezus Christus. De meest in het oog springende

tekst is uit Mattheus 11:12-14:

“En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt

het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan, en de gewel-

digers nemen hetzelve met geweld. Want al de profeten en de

wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt

aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie oren heeft om te

horen, die hore.”

En ook Mattheus 17:12-13:

“Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben

hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij

hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen

lijden. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johan-

nes de Doper gesproken had.”

Reïncarnatie betekent letterlijk opnieuw vlees worden. Dit

doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan het begin van het

Johannes Evangelie (I:14):

“En het Woord is vlees geworden en het heeft on-

der ons gewoond, vol van genade en waarheid.”

Het enige verschil tussen een goddelijke

Incarnatie (in het Sanskriet avatâra genoemd) en

een menselijke is dat God zich van tijd tot tijd

laat incarneren om in de schepping in te grijpen,

als de duistere krachten van onwetendheid

dominant dreigen te worden en de loop van de

schepping dreigen te verstoren. In de Vedische

traditie wordt gezegd dat de Incarnaties meestal

van Vishnu zijn (zoals Krishna en Râma). Dit is

niet verwonderlijk, omdat juist Vishnu de on-

derhoudende en levenbrengende kracht van God

zelf symboliseert. Vanuit het standpunt van de

Vedische traditie is Jezus Christus een Incarna-

tie van Vishnu. Overigens wordt in de meer vrijdenkende krin-

gen binnen de christelijke traditie het God-zijn van Jezus

Christus wel eens in twijfel getrokken en wordt verwezen naar

een oud gebruik rond het Middellandse Zeegebied om geeste-

lijke en spirituele leiders als Godheid aan te spreken en een

goddelijke dimensie toe te kennen. Dit was al zo bij de Egyp-

tenaren en de Perzen en werd door keizer Augustus van Rome

in de tijd van Jezus Christus overgenomen. De keizer liet zich

dan ook aanspreken als Divus Augustus (de goddelijke Augus-

tus) en overal in het Romeinse Rijk verrezen tempels in zijn

naam. Ook binnen de Joodse traditie werd de opperpriester

beschouwd als rechtstreekse ‘uitdrukking’ van God zelf. Ons

denken wordt zeer begrensd en ingeperkt door 2000 jaar van

manipulatieve dogmatiek.

Wakker worden

Reïncarnatie is gebaseerd op het besef dat de menselijke ziel

een heel proces van rijpwording en van volwassenwording

doorloopt over een (soms heel lange) reeks van belichamingen

of ‘vleeswordingen’. Zo’n belichaming hoeft zeker niet alleen

de menselijke belichaming te zijn. In feite wordt het verwer-

ven van een menselijke belichaming gezien als een bekroning.

Dan begint het ‘echte’ werk pas. Als we om ons heen kijken,

is heel goed te zien dat ook het mensdom bestaat uit vele ni-

veaus van ontwikkeling of evolutie. Niet zelden kunnen we

onszelf betrappen op de heimelijke uitspraak dat abject on-

menselijk gedrag ‘beestachtig’ is. En zo is het ook. Komend

uit een dierlijke belichaming zal een ziel eerst de dierlijke nei-

gingen in haar menselijke belichaming moeten zien te over-

winnen om zich vandaar door zeven stadia of stappen heen te

ontwikkelen naar het hoogste niveau van de verloste of bevrij-

de ziel. Dat Jezus Christus, Krishna en Boeddha ons hierin zijn

voorgegaan door ons het voorbeeld ‘van bovenaf’ te geven,

onderschrijft alleen maar de stelling van de noodzaak om

‘wakker te worden’. Zowel Jezus Christus als Krishna roepen

bijna in koor: “Word wakker, sta op! En ga aan de slag”. Voor

Arjuna betekende dit letterlijk om aan de veldslag van Kuruk-
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shetra te beginnen. Voor de discipel van Jezus betekende het

om zijn bed op te nemen en het pad van zijn reis terug naar

huis te bewandelen. Ook het verhaal van de verloren zoon

moet in dit licht worden beschouwd.

De zee van samsâra:
centrum van leven en dood

Eén van de meer rampzalige begrenzingen van ons denken is

gelegen in het lineaire tijdsbegrip en daarmee ons onvermogen

én onze onwil om te denken in cyclische patronen. De evolu-

tietheorie van Darwin is vooral op dit punt rampzalig geweest

voor de ontwikkeling van het Westerse pseudowetenschappe-

lijke denken. Het Westen gaat consequent uit van een voort-

schrijdende evolutie langs een rechte lijn van oorzaak en

gevolg. De hele schepping toont ons echter aan dat alle pro-

cessen cyclisch zijn. Rechte lijnen zijn niet meer dan een

schijn en illusie. Als de straal van een cirkel maar lang genoeg

wordt, lijkt de omtrek van die cirkel al snel genoeg op een

rechte lijn. Het beeld van de horizon van de zee is hiervan een

voorbeeld. Ons lineaire tijdsbegrip en de daarmee verband

houdende lineair historische analyses die meestal gegeven

worden, maken dat ook passages over de ‘wederkomst van Je-

zus’ zo verkrampt worden uitgelegd. Bezien vanuit het cycli-

sche standpunt van de Alfa en de Omega die gelijk zijn (Ik ben

de alfa en de omega) is het einde der tijden niet meer dan een

nieuw begin. Dit kan individueel worden beschouwd, maar

ook kosmisch, want alles beweegt zich cyclisch. Zielen incar-

neren zich voortdurend in steeds weer nieuwe belichamingen,

zoals we ook steeds weer nieuwe kleren kopen. Zo bezien is

het leven niet meer dan één grote mallemolen of een tredmo-

len. Vanuit het standpunt van de Vedische traditie wordt deze

tredmolen beschouwd als de eindeloze cyclus van geboorte en

dood, als de zee van samsâra. De heilsboodschap van Jezus

Christus en de bevrijdingsboodschap van Shrî Krishna zijn er

voor om de slapende en dolende mens wakker te schudden en

hem te wijzen op zijn gebondenheid en gevangenschap in een

soort ballingschap. Is dit ook niet de betekenis van de versto-

ting van Adam en Eva uit het paradijs, in ballingschap?

Vondel schreef er een beroemd stuk over: Adam in balling-

schap. Het lineaire tijdsbegrip geeft diegenen die de macht

hebben een feilloos instrument om mensen angst en vrees voor

de dood aan te praten en hen dan aan te sporen om vooral dat-

gene vast te houden wat ze al hebben, zelfs hun eigen gevang-

enschap. Alles is beter dan de onbekendheid van het

onbegrensde. De verlossingsboodschap van Jezus Christus en

de bevrijdingsboodschap van Shrî Krishna zijn er juist op ge-

richt om ons van dit doemdenken te verlossen en onze eigen

toekomst in de hand te nemen.

In haar preek bij de uitvaartdienst van prinses Juliana maak-

te emeritus-predikant mw. drs. W. Hudig een duidelijke toespe-

ling op de denkwereld van prinses Juliana: “Wees niet

verontrust en bevreesd”, zegt Jezus tegen zijn ontredderde leer-

lingen. Zijn vrede zal hen dragen door de vele beproevingen die

hen te wachten staan en ook de ultieme be-

proeving, de dood, hoeven zij niet te vrezen.

Ook zíj zullen een woning vinden bij God, en

zullen terugkeren tot hun Vader, uit Wie,

door Wie en tot Wie alle dingen zijn. “Je ne

crains rien” (ik vrees niets) zongen we.

“Mensen hoeven niet bang te zijn”, zei prin-

ses Juliana dikwijls. Zij was ervan overtuigd:

er is geen einde aan het laatste einde, alleen

een eeuwig nieuw begin.

Paul G. van Oyen (1944; ) studeerde rechten

aan de Universiteit van Amsterdam.

Na een internationale bankcarrière werd hij in

1990 bedrijfsadviseur en persoonlijke coach. Hij

bestudeerde de vroeg-christelijke traditie onder

zijn leermeester Leon MacLaren. Thans is hij

nauw verbonden aan het centrum voor de filosofie

van advaita vedanta in Shringeri (Zuid India). Hij is

rector van Stichting Centrum Plenum te Amster-

dam, een platform voor wijsheidszoekers. Hij is

reeds geruime tijd bezig de tot die tijd nogal

verborgen erfenis van Gurdjieff, Ouspensky en

Leon MacLaren meer naar buiten te brengen.

* * *

Jezus

Textielschilderij van

Madelon van Oyen
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Reïncarnatie?

Paul van Oyen

Het is genoegzaam bekend dat wijlen H. M.

koningin Juliana een brede spirituele belang-

stelling had en dat zij, ook in haar Kersttoespra-

ken, regelmatig een aanwijzing gaf in de

richting van reïncarnatie. Zij bleef haar leven

lang een ‘zoekende’ in bijbelse zin. Over re-

ïncarnatie heersen de grootste misverstanden.

Niet zelden wordt alleen al de gedachte aan re-

ïncarnatie in orthodoxe kringen verketterd als

‘duivels’. Eén zo’n misverstand is, dat de me-

ning heeft postgevat dat reïncarnatie uitsluitend

betekent ‘dat je weer terugkeert op aarde, in een

volgend leven’. Zo bezien lijkt het alsof reïn-

carnatie ons veroordeelt tot oneindige gevan-

genschap in deze materiële wereld. Wellicht

wordt het tijd om het principe van reïncarnatie nog eens aan

een nader onderzoek te onderwerpen. In haar Kersttoespraak

1974 sprak koningin Juliana nadrukkelijk over het feit dat de

mens op weg is. De vraag is: waarheen? Vervolgens verwijst

zij naar de onbegrensdheid van het eeuwige dat voorbij tijd is.

Reïncarnatie is gebaseerd op het idee dat de mens een reis

door de schepping heen maakt en dat de mens, vroeg of laat,

(als de bijbelse ‘verloren zoon’) terugkeert ‘naar het huis van

de Vader’. Die terugkeer naar huis is het centrale gegeven van

iedere reïncarnatieleer. Ieder menselijk wezen staat voor de

uitdaging om door de doolhof van het tijdelijke zijn goddelijke

en onsterfelijke oorsprong terug te vinden en te verwerkelij-

ken. Die verwerkelijking is ‘verlossing’ of ‘bevrijding’.

Helaas is door 1950 jaar dogmatiek het principe van reïncar-

natie binnen de christelijke geloofstraditie op de achtergrond

geraakt. Dikwijls hebben politieke motieven een rol gespeeld

om de bijbelteksten op dit punt te ‘kuisen’. Toch is dit niet he-

lemaal gelukt en is het wachten op een bijbelse theoloog die

aangeeft hoezeer reïncarnatie in feite centraal staat in de bood-

schap van Jezus Christus. De meest in het oog springende

tekst is uit Mattheus 11:12-14:

“En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe, wordt

het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan, en de gewel-

digers nemen hetzelve met geweld. Want al de profeten en de

wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt

aannemen, hij is Elias, die komen zou. Wie oren heeft om te

horen, die hore.”

En ook Mattheus 17:12-13:

“Maar Ik zeg u, dat Elias nu gekomen is, en zij hebben

hem niet gekend; doch zij hebben aan hem gedaan, al wat zij

hebben gewild; alzo zal ook de Zoon des mensen van hen

lijden. Toen verstonden de discipelen dat Hij hun van Johan-

nes de Doper gesproken had.”

Reïncarnatie betekent letterlijk opnieuw vlees worden. Dit

doet ons natuurlijk onmiddellijk denken aan het begin van het

Johannes Evangelie (I:14):

“En het Woord is vlees geworden en het heeft on-

der ons gewoond, vol van genade en waarheid.”

Het enige verschil tussen een goddelijke

Incarnatie (in het Sanskriet avatâra genoemd) en

een menselijke is dat God zich van tijd tot tijd

laat incarneren om in de schepping in te grijpen,

als de duistere krachten van onwetendheid

dominant dreigen te worden en de loop van de

schepping dreigen te verstoren. In de Vedische

traditie wordt gezegd dat de Incarnaties meestal

van Vishnu zijn (zoals Krishna en Râma). Dit is

niet verwonderlijk, omdat juist Vishnu de on-

derhoudende en levenbrengende kracht van God

zelf symboliseert. Vanuit het standpunt van de

Vedische traditie is Jezus Christus een Incarna-

tie van Vishnu. Overigens wordt in de meer vrijdenkende krin-

gen binnen de christelijke traditie het God-zijn van Jezus

Christus wel eens in twijfel getrokken en wordt verwezen naar

een oud gebruik rond het Middellandse Zeegebied om geeste-

lijke en spirituele leiders als Godheid aan te spreken en een

goddelijke dimensie toe te kennen. Dit was al zo bij de Egyp-

tenaren en de Perzen en werd door keizer Augustus van Rome

in de tijd van Jezus Christus overgenomen. De keizer liet zich

dan ook aanspreken als Divus Augustus (de goddelijke Augus-

tus) en overal in het Romeinse Rijk verrezen tempels in zijn

naam. Ook binnen de Joodse traditie werd de opperpriester

beschouwd als rechtstreekse ‘uitdrukking’ van God zelf. Ons

denken wordt zeer begrensd en ingeperkt door 2000 jaar van

manipulatieve dogmatiek.

Wakker worden

Reïncarnatie is gebaseerd op het besef dat de menselijke ziel

een heel proces van rijpwording en van volwassenwording

doorloopt over een (soms heel lange) reeks van belichamingen

of ‘vleeswordingen’. Zo’n belichaming hoeft zeker niet alleen

de menselijke belichaming te zijn. In feite wordt het verwer-

ven van een menselijke belichaming gezien als een bekroning.

Dan begint het ‘echte’ werk pas. Als we om ons heen kijken,

is heel goed te zien dat ook het mensdom bestaat uit vele ni-

veaus van ontwikkeling of evolutie. Niet zelden kunnen we

onszelf betrappen op de heimelijke uitspraak dat abject on-

menselijk gedrag ‘beestachtig’ is. En zo is het ook. Komend

uit een dierlijke belichaming zal een ziel eerst de dierlijke nei-

gingen in haar menselijke belichaming moeten zien te over-

winnen om zich vandaar door zeven stadia of stappen heen te

ontwikkelen naar het hoogste niveau van de verloste of bevrij-

de ziel. Dat Jezus Christus, Krishna en Boeddha ons hierin zijn

voorgegaan door ons het voorbeeld ‘van bovenaf’ te geven,

onderschrijft alleen maar de stelling van de noodzaak om

‘wakker te worden’. Zowel Jezus Christus als Krishna roepen

bijna in koor: “Word wakker, sta op! En ga aan de slag”. Voor

Arjuna betekende dit letterlijk om aan de veldslag van Kuruk-

24

Reflectie 1 (1-2) september 2004

Leven en Dood

shetra te beginnen. Voor de discipel van Jezus betekende het

om zijn bed op te nemen en het pad van zijn reis terug naar

huis te bewandelen. Ook het verhaal van de verloren zoon

moet in dit licht worden beschouwd.

De zee van samsâra:
centrum van leven en dood

Eén van de meer rampzalige begrenzingen van ons denken is

gelegen in het lineaire tijdsbegrip en daarmee ons onvermogen

én onze onwil om te denken in cyclische patronen. De evolu-

tietheorie van Darwin is vooral op dit punt rampzalig geweest

voor de ontwikkeling van het Westerse pseudowetenschappe-

lijke denken. Het Westen gaat consequent uit van een voort-

schrijdende evolutie langs een rechte lijn van oorzaak en

gevolg. De hele schepping toont ons echter aan dat alle pro-

cessen cyclisch zijn. Rechte lijnen zijn niet meer dan een

schijn en illusie. Als de straal van een cirkel maar lang genoeg

wordt, lijkt de omtrek van die cirkel al snel genoeg op een

rechte lijn. Het beeld van de horizon van de zee is hiervan een

voorbeeld. Ons lineaire tijdsbegrip en de daarmee verband

houdende lineair historische analyses die meestal gegeven

worden, maken dat ook passages over de ‘wederkomst van Je-

zus’ zo verkrampt worden uitgelegd. Bezien vanuit het cycli-

sche standpunt van de Alfa en de Omega die gelijk zijn (Ik ben

de alfa en de omega) is het einde der tijden niet meer dan een

nieuw begin. Dit kan individueel worden beschouwd, maar

ook kosmisch, want alles beweegt zich cyclisch. Zielen incar-

neren zich voortdurend in steeds weer nieuwe belichamingen,

zoals we ook steeds weer nieuwe kleren kopen. Zo bezien is

het leven niet meer dan één grote mallemolen of een tredmo-

len. Vanuit het standpunt van de Vedische traditie wordt deze

tredmolen beschouwd als de eindeloze cyclus van geboorte en

dood, als de zee van samsâra. De heilsboodschap van Jezus

Christus en de bevrijdingsboodschap van Shrî Krishna zijn er

voor om de slapende en dolende mens wakker te schudden en

hem te wijzen op zijn gebondenheid en gevangenschap in een

soort ballingschap. Is dit ook niet de betekenis van de versto-

ting van Adam en Eva uit het paradijs, in ballingschap?

Vondel schreef er een beroemd stuk over: Adam in balling-

schap. Het lineaire tijdsbegrip geeft diegenen die de macht

hebben een feilloos instrument om mensen angst en vrees voor

de dood aan te praten en hen dan aan te sporen om vooral dat-

gene vast te houden wat ze al hebben, zelfs hun eigen gevang-

enschap. Alles is beter dan de onbekendheid van het

onbegrensde. De verlossingsboodschap van Jezus Christus en

de bevrijdingsboodschap van Shrî Krishna zijn er juist op ge-

richt om ons van dit doemdenken te verlossen en onze eigen

toekomst in de hand te nemen.

In haar preek bij de uitvaartdienst van prinses Juliana maak-

te emeritus-predikant mw. drs. W. Hudig een duidelijke toespe-

ling op de denkwereld van prinses Juliana: “Wees niet

verontrust en bevreesd”, zegt Jezus tegen zijn ontredderde leer-

lingen. Zijn vrede zal hen dragen door de vele beproevingen die

hen te wachten staan en ook de ultieme be-

proeving, de dood, hoeven zij niet te vrezen.

Ook zíj zullen een woning vinden bij God, en

zullen terugkeren tot hun Vader, uit Wie,

door Wie en tot Wie alle dingen zijn. “Je ne

crains rien” (ik vrees niets) zongen we.

“Mensen hoeven niet bang te zijn”, zei prin-

ses Juliana dikwijls. Zij was ervan overtuigd:

er is geen einde aan het laatste einde, alleen

een eeuwig nieuw begin.

Paul G. van Oyen (1944; ) studeerde rechten

aan de Universiteit van Amsterdam.

Na een internationale bankcarrière werd hij in

1990 bedrijfsadviseur en persoonlijke coach. Hij

bestudeerde de vroeg-christelijke traditie onder

zijn leermeester Leon MacLaren. Thans is hij

nauw verbonden aan het centrum voor de filosofie

van advaita vedanta in Shringeri (Zuid India). Hij is

rector van Stichting Centrum Plenum te Amster-

dam, een platform voor wijsheidszoekers. Hij is

reeds geruime tijd bezig de tot die tijd nogal

verborgen erfenis van Gurdjieff, Ouspensky en

Leon MacLaren meer naar buiten te brengen.

* * *

Jezus
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Een Reis naar Peru

Het begin van een innerlijke reis

Een spirituele reis naar de Incacultuur,

waar Pachamama de levende geest van

de aarde en moeder van ons allen is.

Hierover gaat het in onderstaande door-

geving, ontvangen op Machu Picchu

door middel van channeling via Caroline

van Huffelen, een van de reisleidsters.

“Ik ben het Hart van de Aarde. Ik ben de

Apu die door je spreekt, de berg vlak voor

je. En ik draag het Hart van de Moeder.

Ik spreek door je, van binnenuit, dus als je mijn kracht in je

lichaam opneemt, kun je Moeder Aarde voelen vibreren.

Ik ben het Hart van de Moeder, want ik ben één met de

Moeder. We komen allebei voort uit de versmelting van het

Eeuwig Vrouwelijke en het Eeuwig Mannelijke. En ik ben één

met de Bron, met de Ene. Als Hart van de Moeder wil ik tot je

spreken. Velen hebben het Land, de tempelplekken en de ste-

nen, het Hart van de Moeder, met voeten getreden, maar we

zullen het niet langer toestaan. We zullen ons niet langer laten

vertrappen. We zullen alleen de waarheid nog toelaten en een

nieuwe wereld zal voortkomen vanuit het hart…

De Moeder is bezig zich voor te bereiden. De Moeder bereidt

zich voor om naar buiten te komen. En wanneer Zij eenmaal naar

buiten komt, zal Zij schoon schip maken. Ze zal opstaan en zich

niet langer laten misbruiken. De komende tijd staat in het teken

van resonantie. Dit is de resonantie van de Moeder die haar wer-

kelijke macht oppakt, niet om te manipuleren, maar om zich te

versmelten met het Mannelijke Aspect. Het is de authentieke

macht van het Vrouwelijke dat weet en ziet. Het is de macht van

de Aarde die zich aan ons zal openbaren…”

[Deel van een ontvangen channeling, opgenomen in de

proloog van het boek: “Op weg naar meesterschap”]1

Er was bij ieder van ons iets wat ons naar Peru trok; het was iets

van een innerlijk weten, een sterk gevoel, een impuls: daar wil,

daar moet ik heen. Zonder exact te weten wat het ons zou breng-

en, maar toch wel met verwachtingen – min of meer ook gevoed

door het lezen van het boek “Op weg naar Meesterschap”.

Daar zou ons duidelijk worden hoe ons leven geleefd dient

te worden; daar zou duidelijkheid gebracht worden in onze

huidige levenssituatie; daar zouden onzekerheden met betrek-

king tot ons dagelijks leven tot helderheid komen.

O, wat een vergissing!

Nadat we al weer een tijd thuis waren,

bleek het voor één van ons dat: “…. álle ze-

kerheden weggeslagen zijn, er een vacuüm

is, er niets meer is; niets van het oude over

is. Het hoofd gaat denken en schiet in de

angst om weer op een punt te komen

terug bij ‘af’: totaal de weg kwijt. Maar

dan, op een moment, komt de gedachte op

om gedwongen door de omstandigheden

het denken los te laten en naar het voelen te

gaan. Om – in een flits – te ervaren dat er aan De Andere Kant

heel hard en liefdevol aan je wordt gewerkt om je te veranderen;

zo liefdevol, dat je je ervoor schaamt. Maar daaroverheen komt

zoveel liefde, dat die schaamte meteen weer weg is. Wat blijft is

een diep vertrouwen: alles komt goed. Dat korte moment, een

flits van inzicht, is een grote steun. Hierdoor laat je je geen oude

normen en waarden van de maatschappij meer opdringen en

durf je in je eigen kracht te gaan staan… ”.

Dat is de kern waar het om draait: het gevoel – het vrouwe-

lijke aspect – en de ratio – het mannelijke aspect – dienen in

ieder van ons, in zowel mannen als vrouwen, in balans te wor-

den gebracht. Dat was een van de belangrijkste boodschappen

die doorkwamen tijdens de reis, door middel van channeling

via Caroline van Huffelen. Er werd ook gezegd, dat deze reis

een begin is en ons op weg zal zetten. De doorwerking zal nog

lang voelbaar zijn.

Op het Eiland van de Maan, een eiland gelegen in het Titi-

cacameer in Bolivia, werd ons door de Meesters van het Titi-

cacameer gevraagd: “In naam van het Allerhoogste, in naam

van de Liefde, ben je bereid het Mannelijke en het Vrouwelij-

ke Principe in jezelf te verenigen?”

Een andere belangrijke boodschap is dat we moeten stop-

pen met het misbruik maken van de aarde en dat we zorgvul-

dig en met respect met haar moeten omgaan. Dit zal gevolgen

hebben voor ons gehele economische en sociale bestel.

Dit werd ons ook duidelijk gemaakt op diverse andere

oude heilige plekken, waar we ceremonies hielden. Tweemaal

onder leiding van vier sjamanen, stammend uit de oude Inca-

cultuur; twee kwamen uit Cusco en de andere twee uit Q’eros,

diep in de binnenlanden gelegen, waar de oude wijsheden nog

heel zuiver bewaard zijn gebleven. Een sjamaan heeft de func-

tie van medicijnman, priester en wijze raadsman, die sterk in

contact staat met Pachamama en de Natuur.

Don Sebastian uit Q’eros en de andere drie sjamanen om-

armden ons langdurig, zij drukten ons letterlijk aan hun hart.

Hierdoor konden zij ons met hun spirituele hart peilen en zei-

den tegen ons: “Wij hebben gevoeld, dat u met respect voor

Moeder Aarde en onze cultuur naar hier bent gekomen.

Daarom willen wij graag met u allen onze ceremonie delen.”

De ceremonies met deze sjamanen waren een tijdloos ge-

beuren en er kwam geen geschreven woord aan te pas; alles
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Algemeen

“Mijn ervaring”

In deze nieuwe rubriek geven wij leden en vaste bezoekers van de kerkgemeenten

de gelegenheid over hun ervaringen, reizen enz. een impressie te geven. De visies

en standpunten zijn voor rekening van de auteurs.

Dit strookt ook met de Vrij-Katholieke benadering van individuele vrijheid van

denken. De VKK kent geen dogma of leer en respecteert ieders religieuze of

mystieke ervaring. Dit reisverslag, waarin de channeling (doorgeving) een

belangrijke rol speelt, is daar een voorbeeld van.

rapport’ met ons blijvende Ego. Het overzicht dat ieder mens te

zien krijgt, krijgt hij van zijn eigen ziel. Het is dus ook zijn

eigen ziel die hem terugstuurt naar het tijdelijk in gebruik zijnde

lichaam. Het is onze eigen ziel die zich doelen gesteld heeft die

iemand op het stoffelijk gebied kan proberen te verwezenlijken,

óf naast zich neer te leggen. De keus is altijd vrij.

Terwijl we het overzicht krijgen, bevinden we ons in het as-

traal lichaam, daarom beschouwen we het Wezen van Licht ook

als apart van onszelf. Ik heb je al verteld, dat het stervensproces

nog niet geëindigd is na de stoffelijke dood. We worden pas

echt weer één met onze ziel, als we de ijlere lichamen hebben

afgelegd. Het doodsproces is niet voltooid, voordat we ons

astraal en mentaal lichaam hebben ontbonden en we weer vrij

staan in ons zielenlichaam, het oorzakelijk lichaam.

Pas dan zijn we weer terug bij ons ware Zelf. De uiteinde-

lijke vereniging kan lang of kort duren, dat verschilt nogal en

ligt aan ons bereikte stadium van bewustzijn en of we wel of

niet gevoelig zijn voor begoocheling, denk hierbij aan de ver-

schillende Bardo’s uit het Tibetaanse Dodenboek die ons op

onze reis kunnen vertragen of tegenhouden’, zei ze en zweeg.

Even later zegt Solange:’Al is het maar een moment, na

een bijnadoodervaring of anderszins, dit korte moment dat

iemand samensmelt met het Wezen van Licht – dat de Ziel is –

is niet zonder blijvende gevolgen. Welk boek over bijnadood-

ervaringen je ook openslaat, de uniformiteit in nawerkingen is

opvallend. Ten eerste is er de veranderde kijk op liefde. Com-

passie voor de medemens lijkt tot in het wezen van de persoon

met een bijnadoodervaring te zijn doorgedrongen. Ten tweede

is er de behoefte, een enorme behoefte, aan kennis. Men hon-

gert naar kennis, wil grip krijgen op zaken als leven en dood.

Er is een behoefte zichzelf opnieuw nader te beschouwen en te

doorgronden. Wat is het doel van mijn bestaan?”

Niet religieuzer, wel spiritueler

De roman beschrijft exact welke veranderingen mensen na een

BDE ondergaan, want na zo’n BDE wordt een leven dat

gericht is op materialistische waarden en bezitsverwerving als

einddoel door mensen met een bijnadoodervaring doorgaans

inderdaad als leeg en zinloos ervaren.

Veel personen met een ervaring vertellen dat ze niet meer

kunnen instemmen met de maatschappelijk gewaardeerde re-

gels, die vereisen dat mensen met elkaar moeten concurreren

om materiële beloningen en succes. Aanzien en het maken van

indruk worden niet meer op prijs gesteld. Het leven draait nu

meer om zorgen dan presteren. Duidelijk is dat er al na een jaar

sprake is van een veranderde levensinstelling. Pas na verloop

van vele jaren kan iets worden gezegd over de rol die een BDE

heeft gespeeld. De tendens is duidelijk: BDE’ers weten zich

door hun ervaring gesteund en weten dat er iets is. Hun erva-

ringen hebben hen tot gevoeliger mensen gemaakt en ervoor

gezorgd dat ze meer waardering hebben voor de dingen waar

het in wezen echt om gaat.

Ze zijn de illusie voorbij, doordat ze de echte werkelijkheid

geschouwd hebben. Velen hebben vertrouwen geschonken aan de

meest triviale en waanzinnige symbolen: pillen, geld, ‘bescher-

mende’ kleding, invloed, aanzien, aardig gevonden worden, de

‘juiste mensen’ kennen en een eindeloze lijst van vormen.

Het is in dit verband opmerkelijk dat mensen door hun bij-

nadoodervaring zélf hebben ervaren dat deze wereld illusie is ,

zoals Een Cursus in Wonderen en onder andere ook oude

Hindoeïstische geschriften dit beschrijven. Ze ervaren, zoals ze

dat zelf zeggen, dat al deze dingen substituten zijn voor Gods

liefde. Ze zien in dat al deze dingen vóór hun BDE werden ge-

koesterd om de identificatie met het lichaam zeker te stellen.

Ik rond af

Er is overigens een groot verschil tussen mensen met een

BDE, die daarover vanuit een innerlijke drang willen praten,

en de schrijvers van boeken die ermee op de sensationele toer

gaan. Tijdens een Merkawah- Ontmoetingsdag zei iemand te-

recht dat je eigenlijk niet direct met je BDE naar buiten zou

moeten treden, want als het goed is, stralen we onze ervarin-

gen zelf uit. Het moet vanuit onszelf komen, niet vanuit ons

ego. Omraam Mikhaël spreekt eveneens van de noodzaak zelf

licht voort te brengen. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat

‘Licht’ zo’n belangrijke functie heeft in de BDE’s van de

meeste BDE’ers.

In zijn boek Gered door het Licht 6 beschrijft Dannion

Brinkley zijn bijnadoodervaring, na tijdens een telefoon-

gesprek door een blikseminslag geëlektrocuteerd te zijn. Een

afschuwelijke ervaring die hij nauwelijks overleefde. Brinkley

kreeg zijn BDE na door de bliksem getroffen te zijn, of zou je

kunnen zeggen, door het Licht. Hij leerde de dood serieus te

nemen door mensen bij het sterven te begeleiden en te functio-

neren als hun spirituele metgezel.

In zijn gesprek met een sjamaan in Peru zegt deze tegen

hem: “In mijn cultuur ben je een bliksemsjamaan. Mijn volk

gelooft dat God mensen uitkiest door hen te laten raken door

de bliksem. Het is heel bijzonder wat er met jou is gebeurd. In

mijn cultuur geloven we dat de bliksem je de kracht van een

poema geeft, de wijsheid van een slang en het evenwicht van

een condor. Maar je krijgt ook een enorme verantwoordelijk-

heid die je moet waarmaken, anders vervaagt die fantastische

lichtbundel waar God je heeft ingezet en… verdwijnt snel.”

De fysieke oorzaken van een BDE verschillen en niet ie-

dereen werd, zoals Brinkley, door de bliksem getroffen, maar

het is een schitterende metafoor: de BDE’er als bliksemsja-

maan die de wereld wil vertellen dat de dood niet het einde is

en het belangrijk vindt dat mensen hun angst voor de dood

kwijtraken.

In haar boek Kinderen van het nieuwe millennium onder-

zoekt P.H.M. Atwater hoe kinderen, met een verhoogde ge-

voeligheid en een bijzonder inlevingsvermogen, de mensheid

zouden kunnen helpen de spirituele waarheden te herontdek-

ken, die we nodig hebben om in onze radicaal veranderende

wereld te overleven.

1 Moody, R.A.: Leven na dit leven – Ervaringen van mensen tijdens hun

klinische dood”. Srengholt, 1987.

2 De Stichting Merkawah wil mensen met een bijnadoodervaring

voorlichten en begeleiden; zij geeft lotgenoten de gelegenheid elkaar te

ontmoeten. Zij verricht tevens wetenschappelijk onderzoek.

De stichting geeft het kwartaalblad Terugkeer uit. Info: 035-6295751.

3 Stanislav Grof: Reizen door de geest. Servire, 1994.

4 Kenneth Ring / Sharon Cooper: bijnadoodervaringen van blinden.

Ankh-Hermes, 2001.

5 Het Tibetaanse Dodenboek. Ankh-Hermes, 1988.

6 Dannion Brinkley: Gered door het Licht. Pocketuitgave Muntinga, 2002.

* * *

23

Reflectie 1 (1-2) september 2004



Helachtige en hemelse bijnadoodervaringen

Wat mensen met een BDE zoal meemaken is verschillend,

maar toch zijn er een aantal identieke ervaringen. Zo vertellen

ze dat ze het gevoel hebben door een donkere ruimte te gaan,

meestal met een gevoel van vallen; met in de verte een helder,

niet verblindend licht waar ze naar toe worden getrokken.

Velen spreken van een tunnel, en anderen zitten aanvankelijk

alleen in een donkere ruimte waar ze niet goed uit kunnen. Deze

fase kan erg angstaanjagend zijn, zolang ze in de verte geen

licht zien. Mensen worden omringd door groteske menselijke en

dierlijke figuren, ze horen andere mensen kreunen en pijn lij-

den, ze doorstaan geweld en demonische vormen van kwelling.

Er zijn observaties van mensen die werden gereanimeerd,

nadat ze klinisch dood waren; er zijn vele voorbeelden van

BDE’ers die vervelende en bedreigende scenario’s meemaak-

ten. Onderzoeker Rawlings dacht dat hij zuivere verslagen kon

weergeven, omdat hij aanwezig was toen het verschijnsel

optrad. Hierdoor ontwikkelde hij zijn theorie dat ten minste de

helft van alle bijnadoodervaringen helachtig begint en dat die

daarna hemels wordt als de episode verder gaat, waarbij de

gemiddelde persoon zich na zijn terugkomst alleen het

hemelse gedeelte kan herinneren.

Opvallend is dat Kenneth Ring al in 1980 er op wees dat

mensen met voorkennis van het fenomeen bijnadoodervaring

minder kans hadden de helachtige ervaring mee te maken dan

mensen die daar niets van wisten. Een antwoord op het ‘waar-

om’ geeft mogelijk het Tibetaanse Dodenboek, waarin wordt

beweerd dat alle visioenen van na de dood, ongeacht het soort,

eigenlijk projecties zijn van de geest van de betreffende per-

soon. Dit houdt in dat het hiernamaals misschien al in ons

bewustzijn vastligt en dat mentale beelden bepalen wat je na je

dood aantreft. Dit zou kunnen betekenen dat zowel de hemelse

als de helachtige scenario’s heel goed een deel van de natuur-

lijke weg van het onderbewuste kunnen vertegenwoordigen,

terwijl via tal van bestaansniveaus dit onderbewuste van de

ene staat van bewustzijn in de andere overgaat.

Geen wensdroom

Na de tunnelervaring komen sommigen in een wereld van

ongelooflijke schoonheid, waar ze andere wezens kunnen ont-

moeten. Ze spreken van prachtige landschappen, bloemen en

schitterende kleuren. Het is alsof je zelf in de wereld staat,

want ook nu scheppen we een beetje onze eigen wereld. Wie

een opgeruimd karakter heeft, ziet iedereen om zich heen stra-

len, maar wie somber of depressief is, ziet ook een sombere

omgeving. Toch gebeurt het ook dat vooral depressieve men-

sen geholpen worden de wereld van licht binnen te gaan.

Die andere wereld is bijna ongelooflijk mooi, vredig en

rustig en er wordt muziek gehoord die hier nog nooit is

gehoord. In die andere wereld ontmoeten BDE’ers soms over-

leden familieleden en bekenden die hen begroeten alsof ze

thuiskomen. Deze bekenden worden doorgaans heel duidelijk

herkend; soms zien ze er weer helemaal gezond uit, terwijl ze

zich hen nog herinneren als heel ziek en zwak zoals in de peri-

ode vóór hun overlijden. Ook is er vaak sprake van communi-

catie met hen. Het wordt wel “praten” genoemd, maar bij

doorvragen is er toch meer sprake van communicatie via ge-

dachten dan via woorden.

Hoe dan ook, het zien van overleden familieleden is bepaald

geen wensdroom. Kinderen, bijvoorbeeld, zullen nooit hun nog

levende ouders zien, maar wel bijvoorbeeld een overleden oma.

Wat ook vaak voorkomt is dat mensen in staat zijn in contact

te komen met een “stralend licht” of een “Wezen van Licht.”

Het is een van de meest indrukwekkende dingen van wat men-

sen met een BDE meemaken. Aan het eind van de tunnel of in

de wereld van ongelooflijke schoonheid ontmoeten ze een zeer

helder licht waarin ze als het ware worden opgenomen.

Dit licht is niet verblindend, het straalt liefde en warmte uit, het

geeft hun een gevoel volledig geaccepteerd te zijn, een veilig

gevoel van rust, vrede en liefde. Velen vinden het heel moeilijk

dit licht te benoemen. De één zegt een engel gezien te hebben,

weer een ander Jezus of Maria; maar dit is zeer cultuurgebonden

en afhankelijk van opvoeding en religieuze achtergrond. Zo zal

een kind het weer anders verwoorden dan een volwassene, maar

eigenlijk zegt iedereen dat woorden niet voldoende zijn om dit

gevoel van licht en liefde te beschrijven.

Mensen met een BDE hebben dit Wezen van Licht als god-

delijk beschreven, en het is niet zo verwonderlijk waarom er in

veel verslagen werd gesproken van een ontmoeting met Jezus,

terwijl een Moslim wellicht zou zeggen, dat hij de profeet Mo-

hammed gezien had. Dat ‘Wezen’ geeft een liefdevol overzicht

en maakt geen verwijten. Sommigen beschouwen dit zien van

de oorzaken en gevolgen als een “Dag des Oordeels”, waarbij

zij zich realiseren dat je niets, maar dan ook niets ontlopen kunt.

Je wordt hoe dan ook onherroepelijk geconfronteerd met je te-

kortkomingen en je vele ‘vergissingen’ (dus geen zonden), maar

ook met de momenten waarop je liefdevol handelde. Sommigen

zijn verbaasd dat juist aan een in hun ogen vergeten en onbete-

kenende daad zoveel waarde werd gehecht. Zo zag een BDE’er,

tijdens het ‘afspelen’ van zijn levensfilm, zich terug gedurende

een treinreis waarin hij aandachtig naar het trieste verhaal van

een medereiziger luisterde die hij ook kon troosten. Totaal ver-

geten maar voor eeuwig opgetekend. Zijn reisgenoot was van

plan een einde aan zijn leven te maken, maar zag daar na dit

gesprek toch maar van af.

Het meest aannemelijke is dat dit “Wezen van Licht” de

eigen ziel is die zich manifesteert en waarmee je op dát moment

in direct contact bent, maar waarmee je, zoals gezegd, ook op

andere manieren in contact kunt komen, zoals tijdens meditatie.

In haar roman Een glimp achter de sluier krijgt de hoofdper-

soon Robert, die juist een BDE achter de rug had, van Solange

te horen: “Dit mysterieuze Wezen van Licht is je eigen ziel, de

Engel der tegenwoordigheid. Roberts mond viel open van ver-

bazing.‘Dit goddelijke Wezen is je eigen ziel? Als dit zo is,

waarom herken je het dan niet als zodanig?’, vroeg hij, haar

woorden eigenlijk in twijfel trekkend. ‘Omdat de meesten van

ons niet zielbewust zijn en we ons zo met de vorm vereenzelvi-

gen. We zijn van de geestelijke mens, onze ziel afgesneden en

er ver van afgedwaald. De gelijkenis van de verloren zoon in de

Bijbel verwijst hiernaar. We zijn van huis afgedwaald, maken

alles te gelde in een ver land, aangestuurd door begeerte. Echter,

als we tot onszelf komen, onze ziel zich als fluistering in de

wind doet gevoelen, richten we ons figuurlijk op en keren terug

vanwaar we gekomen zijn… Een kort moment smelt ons per-

soonlijk zelf samen met ons individuele alwetende Zelf, het We-

zen van Licht. Tijdens dat korte moment wordt ons de hele

keten van oorzaken getoond, die gedurende ons leven heeft ge-

werkt. Even, heel even maar, is ons vergankelijke ego ‘en
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recht uit het hart. Voor een aantal van de mensen in onze

groep tevens een eindeloos gebeuren: bijna drie uur lang.

Het altaar was een kleurige doek, uitgespreid op de grond,

waarop allerlei attributen werden neergelegd, zoals stenen,

veren, botjes van dieren, eucalyptushout, wierook en een zak

vol cocablaadjes. Ieder van ons mocht iets eigens op het al-

taarkleed leggen, bijvoorbeeld een ring, een kruisje of een

steen. De vier sjamanen zaten achter het kleed en wij vormden

samen met hen een cirkel. Er waren verschillende rituelen.

Een reiniging met condorveren en gewijd vuur. Het delen van

cocablaadjes: ieder van ons kreeg drie blaadjes, een k’intu, en

werd verzocht er drie maal over te ademen om er je eigen le-

venskracht aan te geven en er je eigen bede aan te verbinden.

Nadien mocht je de blaadjes opeten. Dit ritueel herhaalde zich

nog tweemaal. Er werd gezongen en ritmisch getrommeld,

waardoor een meditatieve sfeer ontstond. Wat ons raakte, was

het naar binnen keren, het bidden, zo recht vanuit het voelende

hart. Ter afsluiting werd de

vredespijp aangestoken, ge-

rookt en met ons gedeeld.

Het was een zeer indrukwek-

kende plechtigheid in de

open lucht, in de vrije natuur.

De ceremonies raakten ons

diep en waren op een bepaal-

de manier ook vertrouwd. Na

deze lange ceremonie moch-

ten we ‘De Tempel van het

Water’ betreden, nadat wij

ons met het water uit de

bergstroom door besprenk-

eling hadden gereinigd. De tempel bestaat uit een muur tegen

de rotswand, waarin vijf nissen zijn die elk een eigen energie

hebben. Sommigen van ons konden deze verschillende ener-

gieën duidelijk ervaren. In het boek “Stemmen van Peru” van

Kees van Putten e.a. staat het volgende over de cocablaadjes

beschreven:

‘Viracocha is de Schepper van de wereld van de Inca’s. De

cocaplant is een geschenk van Viracocha aan de Inca’s.

Cocablaadjes zijn heel gezond. Zij geven je kracht; bevatten

veel vitaminen en mine- ralen; dienen om honger en dorst te

stillen en zijn goed tegen hoogteziekte. Een half ons coca-

blaadjes geeft de dagelijkse hoeveelheid aan vitaminen en

mineralen. Cocabladen worden altijd gebruikt bij rituelen en

ook voor de coca-thee. Cocaïne ìn het blad is een zegen;

cocaïne uìt het blad is een vloek. Het is de wraak van de

Inca-goden voor de heiligschennis’.

De laatste, bij ons allen diep ingrijpende ervaring was de

ontmoeting met vier condors en een adelaar bij ‘El Crux del

Condor’ (het kruis van de condor) in de Colca Canyon. De

condor, deze machtige vogel, heeft een vleugelspanwijdte van

ruim drie meter en behoort tot de gierachtigen, die de kada-

vers, de shit, opruimen. De Inca kent een bovenwereld, een

middenwereld en een onderwereld. Deze werelden hebben hun

eigen symbolen: de condor, de puma en de slang. Wij zagen

een afbeelding van Jezus aan het kruis, de slang eronder, de

condor erboven, waaruit duidelijk blijkt dat het christendom

zich heeft vermengd met de godsdienstige cultuur van de

Inca’s. De Inca’s zien ‘Heer Condor’ – zoals hij wordt ge-

noemd – als een belangrijk wezen. Hij hoort niet bij de gewo-

ne levende wereld, maar is het diersymbool van de

bovenwereld, het symbool dat staat voor het Christusbewust-

zijn, zoals bij ons de (witte) duif.

De toeristen, die waren komen kijken naar de condors, die

de gewoonte hebben vroeg in de morgen te vliegen, zochten

inmiddels hun bussen weer op. We waren nu bijna alleen.

Op dit hoge punt in de Colca Canyon gingen de sjamanen

in gebed en in trance; verbonden zich met de condor om hem

te roepen. Onze groep was al vanaf de vorige avond in stilte

om zodoende zich al af te stemmen op de ontmoeting met de

condors. Wij stonden in een cirkel om de sjamanen heen. Een

van de sjamanen sprak de bede uit dat de dag mocht komen

dat de Adelaar van het Noorden zou vliegen met de Condor

van het Zuiden – dat er eenheid mocht zijn in de wereld van

verdeeldheid. Het was al ver na elf uur … wij hielden onze

adem in, toen na een kwartier eerst de Adelaar kwam aanvlie-

gen en vervolgens ook de Condor … die weer achter de berg-

toppen verdween om terug te komen met nog een condor …

nog een … en nog een. Vier condors zweefden boven onze

hoofden hoog in de lucht … en wij … met eerbied op Moeder

Aarde staande … waren allemaal heel diep ontroerd door die

condor, symbool van het Christusbewustzijn.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven door een drietal leden van

de kerkgemeente Raalte: Monique Systermans, Ank Spekreijse en

Caroline Hulshof-Wopereis.

1 Caroline en Karel van Huffelen: “Op weg naar meesterschap

met de meesters van het Titicacameer”, Petiet, 2003.
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De Hemel op Aarde

dichterbij dan wij denken

Joanne Klink

Het wordt alsmaar erger op de aarde. Zo was ’t

toch niet tien jaar geleden. Vulkaanuitbarstin-

gen, tornado’s, aanslagen, verwoestingen, cor-

ruptie, criminaliteit. En bij de mensen angst,

verlies van dierbaren, kanker, aids, geldgebrek,

zelfmoord, zelfs van jonge kinderen.

Maar wie goed oplet en misschien ergens

woont waar veel mensen langskomen, die zal

gezien hebben dat er steeds meer vaders of

moeders met een babywagen lopen. Alsof er

steeds meer baby’s geboren worden, veel meer

dan tien jaar geleden!

Wie durft er nog kinderen te krijgen in deze

vreselijke wereld? En – de keerzijde – wie durft

er nog te incarneren, juist in deze jaren? Zijn dit onze toekom-

stige helpers om vrede op aarde te brengen? “De kristallijnen

kinderen” zoals ze worden genoemd, die een veel hogere fre-

quentie hebben dan wij oudjes? Zelfs al een andere DNA, zoals

eens bleek bij een onderzoek.

In dit verband moet ik denken aan een verhaal van iemand

die eens een spontane regressie beleefde aan ’t beraad vóór

zijn geboorte, waar de plannen en opdrachten voor het komen-

de leven op aarde worden besproken. Hij herinnerde zich dat

hij absoluut weigerde om weer op aarde te incarneren; dat

nooit meer! Toen heeft men hem laten zien wat er met deze

wereld in zijn tijd van leven zou gebeuren. Als een blad aan

een boom draaide hij om; dat wilde hij meemaken, dat was

iets geweldigs, daar wilde hij bij zijn…

Volgende dimensie

Het deed me denken aan het verhaal van een 6-jarige jongen

over zijn geboorte. Hij heeft driemaal gezegd dat hij “geen zin

had om geboren te worden”! “Daarboven was ’t warm en hier

was ’t koud. ”En dat hij toch weer is teruggegaan om te kijken

hoe ’t er daarboven allemaal uitzag. “Je hebt daar een fijn spul

om je heen dat van licht is gemaakt. Je hebt wel een gezicht,

maar je weet niet wat voor gezicht, want als je in de spiegel

zou kijken, zou je alleen maar licht zien!” “Op ’t allerlaatst

kwam ik terug. Moeder was hier in bed. Toen ik nul jaar was,

was ik pas uit de hemel gekomen. Het is daarboven verlicht,

allemaal witte mantels en geen huizen en zo.”

Een paar jaar later zei hij plotseling: “In het jaar 2004 gaan

we naar een volgende dimensie. Op 2 april. Dat komt zo in me

op.” Toen ik hem vroeg wat hij bedoelde met die “dimensie”,

keek hij me verbaasd aan en zei: “Ik weet toch helemaal niet

wat een dimensie is!” In zijn mentaal dagbewustzijn niet, maar

wel – in staat van ontspanning – in een dieper bewustzijn. Kin-

deren kunnen wel eens iets zeggen in een bepaalde staat van de

hersengolven, in alfafrequentie en zijn dat direct weer vergeten.

Toen ik hem een keer vroeg: “Heb je dat thuis

ook verteld?”, zei hij: “Ik wil wel, maar ik kan

’t niet.” Ze voelen intuïtief aan of de ouders er

open voor staan.

Ook daarom zou ik alle ouders aanraden om in

mijn boek Vroeger toen ik groot was 1 te lezen

hoe juist de allerkleinsten, zeg: vóórdat ze naar

de kleuterschool gaan, nog veel blijken te we-

ten, over God, geboorte en dood en vooral over

reïncarnatie. “Ik zou nog wel eens klein willen

zijn”, zei een meisje, “want dan herinner je je

nog alles.” Of: “Ik kom uit het vergeetland.” En

als ze geboorte en dood tekenen, is geboorte

zwart en het sterven goudkleurig-zalig.

Kleine kinderen zijn wijzer dan wij. Ze zijn ook de therapeu-

ten van hun ouders: “Mamma, je bent goed zoals je bent.” “Je

moet je eigen levenspad volgen.”

Toen ik ongeveer in 1995 een jongetje vroeg: “Hoe denk je

dat de wereld er over twintig jaar uitziet?”, reageerde hij heel

resoluut: “Nee, dat is al over tien jaar! Dan hebben we geen

zuurstof meer nodig. En alle dieren zijn tam. Die kun je zo-

maar aaien. Ik zie doorzichtige steden en UFO’s die opstijgen

en landen. Er gebeuren geen ongelukken meer. En als je er-

gens naar toe wilt, alleen met goede gedachten, dan ben je er

in een oogwenk. En we gaan niet meer dood.”

Op mijn vraag: “Heb je dat thuis ook verteld?” “Nee, ze

zouden me toch niet geloven.”

Het is frappant dat hij dezelfde dingen zegt als er de laatste

decennia wordt doorgegeven “van boven”. Dat dieren niet

meer agressief zullen zijn, want agressie heeft te maken met

angst; dat we ons met gedachtekracht kunnen voortbewegen;

dat er geen tijd meer zal zijn en dat er geen ziekte, ouderdom

of dood meer zal zijn. En dat we plotseling zullen ontwaken in

“de vijfde dimensie.”

Een uittocht uit de derde dimensie van de materie. En ook

een einde aan de dualiteit van goed en kwaad, licht en donker.

Wensdromen?

Zijn dit geen sprookjes of wensdromen, omdat we zo in de

penarie zitten? Waarom dan al die ellende in de wereld?

Het zou ook zo kunnen zijn, dat er vanuit de hemel met een

bezem in de eeuwenoude put van onze wereld wordt geveegd,

zodat alle modder boven komt. En dat al die ellende, collectief

en persoonlijk, betekent dat we betrokken zijn in “de grote

ver andering” waarover ik in 2000 een boek vol citaten heb

gepubliceerd. Want het is adembenemend hoeveel boodschap-

pen de laatste decennia aan de mensheid worden doorgegeven

via zogenaamde “channels.” 2
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Algemeen

Heel frappant zijn de verhalen van mensen die vanaf hun ge-

boorte blind zijn, die nooit hebben kunnen zien. Tijdens hun bij-

nadoodervaring hebben ze kunnen waarnemen wat er precies bij

hun reanimatie gebeurde, hoe de omgeving er uitzag, al is dit

voor hen moeilijk te beschrijven, omdat ze geen referentiekader

hebben. Een citaat in dit verband uit het boek Books of the dead

van Stanislav Grof, een van de opmerkelijkste figuren uit de

wereld van de transpersoonlijke psychologie die vooral bekend

werd door zijn boek Reizen door de geest 3:

‘Er zijn… gevallen gerapporteerd van mensen die blind wa-

ren vanwege – een door de artsen bevestigde – beschadiging

van hun visuele systeem en die desondanks hun omgeving kon-

den zien toen ze klinisch dood waren… Dergelijke voorvallen

kunnen, anders dan in de meeste andere aspecten van bijna-

doodervaringen, onderworpen worden aan een objectieve toet-

sing. Zij vormen daarom het beste bewijs dat de gebeurtenissen

in bijnadoodervaringen op méér berusten dan alleen hallucina-

ties en fantasieën van een fysiologisch gestoord brein.’ Grof

schreef dit al in 1994 en wordt met instemming geciteerd in het

vrij recent verschenen boek van Kenneth Ring en Sharon Coop-

er ‘Blind ziende – Bijnadoodervaringen van blinden 4
.

In het eerste hoofdstuk houden de auteurs zich bezig met

de vraag of blinden kunnen zien en spraken dan ook van ‘aan-

wijzingen van een paradox.’ Ze wijzen erop dat veel materiaal

van vóór hún onderzoek naar het fenomeen van blinde

BDE’ers de vlam van het geloof aanwakkert, dat blinden soms

kunnen zien, wanneer ze op de rand van de dood verkeren. De

vraag of blinden kunnen zien, was op dat moment dan ook

zeer netelig. Sommige van de door hen weergegeven en onder-

zochte verhalen zijn zeker intrigerend, maar als verzameling

van onderzoeksbevindingen zullen ze zeker kritische denkers

niet van de waarheid van deze paradoxale bewering overtui-

gen, hoogstens van de mogelijke waarheid ervan.

Hoe dan ook, medisch is het niet goed te verklaren hoe

mensen die bewusteloos zijn, zonder hartslag, zonder ademha-

ling, zonder bloeddruk, kunnen waarnemen vanuit hun positie

buiten en boven het lichaam.

Opmerkelijk is ook dat wat deze mensen vertellen bijna

letterlijk overeenkomt met de inhoud van het Tibetaanse Do-

denboek 5, dat ongeveer 400 na Christus werd geschreven.

Mensen beschrijven wat zij meemaakten na hun overlijden en

het is frappant te lezen dat hun ervaringen overeenkomen met

wat mensen met een BDE meemaakten. “Wanneer het bewust-

zijnsprincipe buiten het lichaam raakt, zegt het tot zichzelf:

ben ik dood of ben ik niet dood? Het kan het niet vaststellen,

het ziet familieleden en bekenden zoals het tevoren gewend

was ze te zien. Zo is hij of zij in staat te zien dat zijn voedsel

apart wordt gezet en dat zijn lichaam van kleren worden ont-

daan en dat de plaats van de slaapmat wordt gereinigd. Ook

kan hij het huilen en het klagen van zijn vrienden en verwan-

ten horen. Hoewel hij in staat is ze te zien en te horen, dat ze

hem aanroepen, kunnen zij niet horen hoe hij hen roept.”
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Mozaïek in de koepel

van het zogeheten Mau-

soleum van Galla Placi-

dia in Ravenna, tweede

kwart van de vijfde eeuw.

Tussen de gevleugelde

apocalyptische wezens in

de hoeken straalt het

kruis als teken van de

wederkomst van Christus

aan een nachtelijke

sterrenhemel.

(Dit plaatje werd over-

genomen uit “Bood-

schappers uit Hogere

Sferen, de cultuurge-

schiedenis van de engel”

Uitgeverij Kok)



De Bijnadoodervaring als Zingeving

De illusie voorbij

Lambèrt de Kwant

‘Het werkte niet alleen lichamelijk genezend, mijn psychisch

welbevinden ging ook vooruit. Mijn levensopvatting was niet

langer somber en grauw. Mijn leven had nu een doel, dat be-

stond uit het helpen van anderen en ze te laten delen in mijn

positieve perspectief. Ik leek niet meer een slaaf van de tijd te

zijn. Ik voelde me niet meer geprest door de klok, er was altijd

wel tijd om wat meer of iets anders te doen.”

Zo maar een van de vele woorden uit de mond van die miljoe-

nen mensen die een bijnadoodervaring hebben gehad en die

hun leven, alsmede de manier waarop zij daarna naar het leven

kijken, drastisch veranderden.

Ook de angst voor de dood verdwijnt in de meeste geval-

len, een overtuiging die zij ook graag met hun omgeving wil-

len delen. Ze hebben een overweldigende lichtervaring gehad,

hebben ‘wezens van licht’ ontmoet, zagen hun levensfilm,

waarbij ze de pijn voelden die ze anderen aandeden.

Het is mede door de medisch technologische ontwikkelin-

gen dat steeds meer mensen een levensbedreigende lichame-

lijke crisis overleven en bijzondere ervaringen hebben.

De samenleving lijkt steeds meer open te staan voor wat

mensen hierover te vertellen hebben. Het was de Amerikaanse

psychiater Moody die voor het eerst het begrip ‘bijnadooder-

varing’ introduceerde. Zijn vele publicaties en lezingen heb-

ben ertoe geleid dat steeds meer mensen over hun BDE zijn

gaan praten 1.

Velen hebben jarenlang deze ervaring verzwegen, omdat

de directe omgeving, maar ook artsen en verpleegkundigen af-

wijzend reageerden op wat mensen over hun diep ingrijpende

ervaringen vertelden. Veel mensen die zo’n levensbedreigende

crisis hebben overleefd, vertellen naderhand dat zij op dat mo-

ment een voor zichzelf buitengewone bewustzijnservaring

hebben gehad.

Volgens cardioloog Van Lommel is een bijnadoodervaring

een geestelijke ervaring tijdens een bijzondere bewustzijnstoe-

stand, die kan optreden tijdens een periode van klinische dood,

maar ook tijdens een periode van ernstige ziekte, een fatale

situatie (ongeluk), hartstilstand, of tijdens het stervensproces.

De nadruk in deze definitie ligt op de omstandigheden

waaronder men een dergelijke beleving had: men was bijna-

dood, ofwel in medische termen: klinisch dood. Behalve de

bekende voorbeelden van levensbedreigende omstandigheden

die kunnen uitmonden in de klinische bijnadoodsituatie, zoals

een bijna-verdrinking, shock bij ernstig bloedverlies, compli-

caties tijdens een operatie, een coma na een ernstig ongeluk of

een suïcidepoging, kan men ook tijdens een sterfproces derge-

lijke bewustzijnservaringen hebben. Daarnaast komen er ook

steeds meer gevallen aan het licht, die niet wijzen op een le-

vensbedreigende omstandigheid, terwijl men toch dezelfde bij-

zondere bewustzijnservaringen rapporteerde, zoals tijdens een

valpartij, een psychische shock, zintuiglijke over- of onder-

prikkeling, langdurige slaapdeprivatie (te weinig slaap of te

veel storingen tijdens de slaap) of zomaar zittend in je stoel.

In een wetenschappelijk onderzoek van de Stichting Mer-

kawah 2 is de definitie opgenomen van de BDE zoals die door

een Nederlands onderzoeksteam, op grond van buitenlands on-

derzoek, door Pim van Lommel is geïntroduceerd.

Vertrouwd gegeven

Aanvankelijk beperkten de studie en de discussie over het le-

ven na de dood zich tot het domein van de religie. Mensen met

bepaalde ervaringen spraken daar niet over, uit angst voor gek

of lijdend aan hallucinaties uitgemaakt te worden. Mede door

de vele verhalen over het meemaken van een bijnadooderva-

ring konden artsen en wetenschappers de bewijzen niet langer

negeren. Persoonlijkheidstests wezen uit dat mensen met een

BDE normale, betrouwbare personen waren. Het is de ver-

hoogde belangstelling voor de BDE die ook tot ander onder-

zoek heeft geleid. Mensen begonnen zich af te vragen of het

ook mogelijk is de ervaringsgebieden van een BDE te bereiken

zonder een bijnadoodervaring te hoeven doormaken. Als deze

‘werelden van Licht’ gelijktijdig met de onze bestaan en men-

sen ze na bijna-dodelijke ongelukken voortdurend betreden,

zou het volgens Sant Raijnder Singh ook mogelijk moeten zijn

dat we ze op andere momenten binnengaan. Voor de moderne

wetenschap is deze vraag nieuw, maar voor velen in het Oos-

ten, en mensen die yoga en meditatie beoefenen, is het een

vertrouwd gegeven. Het ervaren van het bovenwereldlijke is

zelfs een van de belangrijkste doelen van meditatie. Men is

daardoor in staat contact te maken met het Innerlijke Licht. Dit

Licht is er niet alleen voor diegenen die aan het eind van hun

leven door de poorten van de dood gaan, maar ieder van ons

kan het ook tijdens zijn of haar leven ontdekken.

Wat de bijnadoodervaring zelf betreft, is het goed even stil te

staan bij wat mensen, die dit meemaakten, ervaren hebben. Hoe-

wel er sprake is van individuele verschillen, zijn er toch een

aantal identieke ervaringen. Zo blijken mensen opeens buiten

hun lichaam te zijn. Ze zien hun eigen lichaam op bed of op de

operatietafel liggen, maar realiseren zich pas later dat dit hun ei-

gen lichaam is (“alsof ik mijn jas heb uitgedaan”).

Mensen op een hartafdeling kunnen hun eigen reanimatie zien,

kunnen zien wat er gebeurt, horen wat er wordt gezegd, wat overi-

gens ook geldt voor blinde BDE’ers. Wat mensen na hun reanima-

tie weten te vertellen, blijkt precies te kloppen: hoe vaak ze een

stroomstoot hebben gehad, wie een infuus heeft toegediend en wie

er bij de reanimatie aanwezig waren. Ook is het bekend dat mensen

die doof of ernstig hardhorend zijn, tijdens hun reanimatie precies

kunnen horen wat er wordt gezegd. Mensen die kleurenblind zijn,

kunnen precies vertellen wat voor kleuren er waren.
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Leven en Dood

In november 2003 verscheen er in het blad “ODE” een artikel,

Zero Point Field, over de ontdekkingen van astronomen in Si-

berië en Californië: dat uit waarnemingen blijkt dat de aarde,

en ook de maan en planeten in ons zonnestelsel extreem aan ’t

opwarmen zijn, vooral sinds 1973 en 1980 steeds lichtgeven-

der worden. En dat dit niets te maken heeft met onze uitlaat-

gassen, onder andere het broeikaseffect.

“Venus, Neptunus, Uranus tonen een toename in helder-

heid. Het magnetische veld van Jupiter is méér dan verdubbeld

sinds 1992. Er is een toename van 1000% van de energie aan

de voorkant van het zonnestelsel. De aarde zou lichtgevend

worden, een soort zon.”

Toen men in 1969 op de maan landde, vonden ze er geen

atmosfeer. Sindsdien groeit er een atmosfeer rond de maan en

deze is al 6000 km dik. “De toename van energie-uitstoot zal

de basisnatuur van alle materie in het zonnestelsel veranderen.

De planeten zullen iets verder bij de zon vandaan worden

geduwd en de atomen en moleculen waaruit ze bestaan onder-

gaan een expansie in fysieke omvang. De “grote verandering”

zou een kosmisch, niet alleen een aards gebeuren zijn.

Ook samenhangend met kosmische cycli die in 1987 sa-

menvielen in de “harmonische convergentie”, de kosmische

maand van ruim 2000 jaar en het kosmische jaar, 25.860 jaren,

waarin ons zonnestelsel cirkelt om de centrale zon Alcyone,

maar ook met de cyclen van méér dan 200 miljoen jaar.

Bijbelcanon

De Maya’s kenden het jaartal 1987 al in hun kalender die eindigt

in 2012, maar niemand heeft de Maya-kalender met de Gregori-

aanse kalender vergeleken en dan is ’t anders: al op 21 december

2008, volgens onze kalender. Dichterbij dan wij denken.

En het is een onherroepelijk gebeuren, wel afhankelijk van

de medewerking van en samenwerking met de mensen, maar

toch zouden grotere krachten bezig zijn die doorslag zullen ge-

ven. Het is een enorm koor van stemmen vanuit de hemelse hi-

ërarchie, hun boodschappen duiden in dezelfde richting, met

grote overeenstemming.

Van aartsengelen, onder andere Michaël, Gabriël en Uriël,

van personen die in de bijbel voorkomen: Melchizedek, Samu-

ël, Ezechiël, Maria, Jezus, Lucas, Johannes, Paulus. Ook Saint

Germain, Gildas, Kuthumi, Ashtar, Kwan Yin. Maar ook komt

God als afzender voor, maar wat dat betreft is het interessant

wat Jezus doorgaf: “Wij, de leraren uit de hogere dimensies,

werken ook als “channels”. De energieën van God, van de

Bron, zijn zó sterk dat de intensiteit daarvan op ieder niveau

door de geestelijke hiërarchie in steeds lagere frequenties

trapsgewijs naar beneden geleid moet worden, opdat alle we-

zens in alle dimensies deze genade en liefde kunnen ervaren.”

Iets dergelijks zeggen kleine kinderen blijkbaar ook, als ze

van een volwassene horen dat je, als je doodgaat, bij God bent.

“Maar mamma, dat licht kunnen wij nog niet verdragen!” Dat-

zelfde heb ik van meerdere moeders gehoord. Het is heel frap-

pant dat deze boodschappen nooit worden voorgelezen in de

kerken en dat daar zelfs gewaarschuwd wordt voor “boze gees-

ten”. Alsof de onzichtbare wereld louter demonisch is. Terwijl

nota bene op het Pinksterfeest een profetie van Joël wordt aang-

ehaald (Handelingen 2:17-21) waarin voorspeld wordt dat jong-

eren en ouderen zullen profeteren. Ná de komst van Christus.

Men realiseert zich dan ook niet dat de bijbel zo’n heilig boek is

geworden voor de Kerk, juist vanwege “channeling”, het horen

van boodschappen, het zien van ‘n engel. Maar men heeft deze

levende stroom van openbaringen in een container opgevangen

– de canon – en daar staat men dan iedere zondag liturgisch om-

heen. Er gaat geen druppel meer uit en er komt geen druppel

meer bij. Alsof er van Godswege niets nieuws meer te berichten

is sinds de bijbelcanon is vastgesteld. En dan heet ‘t: “De bijbel

zegt …”. En daarmee basta.

Zijn de huidige stemmen uit de hemel wel te vertrouwen?

Maar als hun boodschap zo ongelofelijk veel wijzer en vooral

liefdevoller is dan wij die kennen, dan zullen ze ons niet voor

de gek houden over hun identiteit.

Deze contacten zullen mogelijk worden voor alle mensen.

“Als de aarde een zuiverder frequentie heeft bereikt, komt er

een tijd dat wij weer zichtbaar zijn voor u,” gaf de aartsengel

Michaël in 1997 door.

Als u nog eens naleest wat een 9-jarig jongetje zei in 1995,

is het interessant om analoge berichten uit de hemel te lezen,

zoals: “Het is binnenkort, het zal gebeuren ‘in a flash’, als al-

len één zullen zijn in een extase van licht en liefde … Ouder-

dom en dood zullen niet meer zijn. Reizen met materiële

middelen ook niet meer. De ware kracht van de gedachte zal

bereikt worden. Dan zal de mens met humor terugdenken aan

de energieverbruikende methoden die nu nog zijn trots zijn!”

“De aarde zal een zon zijn voor andere werelden. Ze zal

haar atomen vernieuwen, zal herboren worden en er zal vrede

zijn. Je zult de mogelijkheid krijgen je met gedachtekracht

voort te bewegen. De aarde wordt een zon, ze beleeft een as-

censie. Het gebeurt in één moment. De leeuw zal neerliggen

met het lam. Andere manieren van transport door kristaltech-

nologie. Door de resonantie met je gedachte gaat ’t heen waar

je heen wilt. In de komende tien jaar zal dat gebeuren.”

Wat willen we nog meer?

Neem wel wat kaarsen in huis, want bij de grote Overgang zal

het eerst drie dagen aardedonker en ijskoud zijn. En bemoedig

je buren. Daarna is alle ellende vergeten. Oorlog zal een vage

herinnering zijn.

* * *

Dr. Joanne Klink is theologe en is bekend door haar boeken voor en

over kinderen: “Bijbel voor kinderen”, “Het huis van licht”, “Geloven met

kinderen” en “De doop”.In haar latere boeken stak zij als theologe haar

nek uit door o.a. over reïncarnatie en doorgevingen (channelings) te

publiceren, wat haar in ‘theologenland’ niet in dank werd afgenomen.

Zo schreef ze o.a.: “Het onbekende venster” (Ten Have, 1989),

“Vroeger toen ik groot was” (Ten Have, 1991), “Het open venster” (Ten

Have, 1994), “De grote verandering (Ten Have, 2000) en “Kinderen

van het Licht” (Ten Have, 2001). Ook gaf zij in eigen beheer een

biografie uit: “Klinkklaar”.

1 Joanne Klink: Vroeger toen ik groot was. Ten Have, 1991.

2 In honderden boeken en tijdschriften gepubliceerd, zoals

“The journal of emergence”, P.O. box 3870, Flagstaff, AZ 86003

USA, Fax 001.928.7141132. Of: “The shield of the command”,

Prinseneiland 63, 1013 LM Amsterdam. Of: “Ascension”,

Charlie Parkersingel 43, 3069 XR Rotterdam, tel/fax 0104558153.

Ook via Internet, bijvoorbeeld Evolutiesprong of “Great changes”.

29

Reflectie 1 (1-2) september 2004

We begrijpen waarom kinderen bang

zijn voor het donker; maar waarom zijn

mensen bang voor het licht?

P.H.M.Atwater



Naar een religieuze wetenschap?

[Naar aanleiding van McTaggarts boek Het Veld
1
]

Lambèrt de Kwant

Velen van u zullen wellicht iets van de commotie rond het rap-

port van de Inspectie voor De Volksgezondheid over Sylvia

Millecam hebben gemerkt. Zo niet, dan hebt u niets gemist,

want het is het bekende verhaal van de Vereniging tegen

Kwakzalverij, tegen alles wat maar alternatief is. Homeopathie

is volgens hen echt belachelijk en zou niets voorstellen. Nu

ook minister Hoogervorst (Volksgezondheid) zich in de dis-

cussie mengde door homeopathie af te doen als kwakzalverij,

moet worden gevreesd dat de aanvallen heftiger zullen wor-

den. De bewindsman kan zich niet voorstellen dat intelligente

artsen, die toch echt gestudeerd hebben, zich met zoiets onzin-

nigs als homeopathie bezighouden.

De Haarlemse arts dr. Moolenburgh, auteur van “De we-

tenschap kent geen tranen” 2 schetst in dit boek een treffend

beeld van de starre opstelling van wetenschappers en autoritei-

ten, als het om alternatieve behandelingen en medicijnen gaat.

Dat een behandeling hielp, was geen criterium: je zat gewoon

fout en werd daarom gestraft.

Dat is nu wel anders, maar als het aan Hoogervorst en

voorzitter Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij

ligt, wordt de klok weer teruggedraaid.

Nu is met een zekere regulering niets mis; er is veel kaf

tussen het alternatieve koren en er gebeuren dingen die echt

niet door de beugel kunnen, tot seksueel misbruik toe. Het zijn

vooral deze voorvallen die de pers halen, terwijl er ook in de

reguliere gezondheidszorg veel misgaat.

Wat in die discussie mis is, is de nuance. Het is niet zwart

of wit. Alternatieve gezondheidszorg is niet alleen onzin en re-

guliere gezondheidszorg is ook niet alleenzaligmakend. Beide

zouden elkaar kunnen aanvullen, zoals dat hier en daar al ge-

beurt, tot afschuw van een man als Renckens. Hij zou moeten

weten (of wil het niet weten) dat er tal van onderzoekers bezig

zijn om aan te tonen dat homeopathie en alternatieve gezond-

heidszorg niet alleen maar onzin zijn.

Ontdekkingen

Elders in dit nummer schrijf ik over het ‘Zero Point Field’, dat

door Renckens en Stichting Skepsis ook als onzin afgedaan

wordt. Ik noemde daarin de naam van de onderzoekster Lynne

Mc Taggart die in haar boek The Field een treffend overzicht

geeft van de recente wetenschappelijke ontdekkingen, die aan-

tonen dat er een allesomvattend energieveld bestaat dat mens

en materie met elkaar verbindt. Het zogenaamde Zero Point

Field – zo genoemd, omdat er bij het absolute nulpunt nog

steeds energie meetbaar is – lijkt een verklaring aan te dragen

voor talrijke bekende verschijnselen en processen die de we-

tenschap tot dusver voor raadselen stelden. Het boek ver-

scheen in april bij Ankh-Hermes onder de titel Het Veld.

In haar voorwoord zegt Taggart, dat ze op het spoor kwam

van een paar voortreffelijke onderzoeken op het gebied van de

homeopathie. Het waren dubbelblinde, met behulp van place-

bo’s uitgevoerde experimenten volgens de random-methode –

de gouden standaard van de moderne medische wetenschap –

die aantoonden dat het mogelijk was een bepaalde stof te ne-

men; die zo te verdunnen dat er niet één molecule van die stof

achterbleef in de oplossing; deze oplossing – ‘niets meer dan

water’– oraal aan de patiënt toe te dienen en deze beter te zien

worden. Soortgelijke onderzoeken vond zij met betrekking tot

acupunctuur; volgens gedegen onderzoeken bleek dit tegen be-

paalde aandoeningen effect te sorteren. Ten aanzien van ‘para-

normale’ genezing (ook ‘spirituele genezing’ of ‘healing’

genoemd) waren sommige onderzoeken van gebrekkige kwali-

teit, maar een aantal was goed genoeg om de conclusie te wet-

tigen, dat er zeer interessante dingen gebeurden.

Bij Mc Taggart wekte dit niet alleen verbazing, het bracht

haar ook uit het evenwicht. Al deze praktijken berustten op

een totaal ander paradigma van het menselijk lichaam dan dat

van de moderne wetenschap.

Het waren geneessystemen die op ‘energetische niveaus’

zouden functioneren, maar zij bleef zich afvragen over welke

soort energie mensen het eigenlijk hadden. In alternatieve

kringen hadden ze het over termen als ‘subtiele’ of ‘fijnstoffe-

lijke’ energie, maar de ontmaskeraar in haar werd er niet door

bevredigd. Want, waar kwam die energie vandaan? Waar huis-

de zij? Wat was er ‘fijnstoffelijk’ of ‘subtiel’ aan? Bestond er

zoiets als menselijke energievelden?

Lynne Mc Taggart begon dit alles te onderzoeken, sprak

met onderzoekers in Rusland, Duitsland, Frankrijk, Engeland,

Zuid-Amerika, Midden-Amerika en de Verenigde Staten.

Bouwstenen

In een volgend artikel kom ik op dit fascinerende boek terug,

maar het trof mij te lezen, dat in de afgelopen decennia geres-

pecteerde wetenschappers in tal van disciplines overal ter

wereld grondig ontworpen experimenten hebben uitgevoerd

waarvan de resultaten strijdig zijn met onze huidige biologische

en fysische kennis. Samen leveren de onderzoeksverslagen ons

overvloedige informatie over de centrale, organiserende kracht

die ons lichaam en de rest van de kosmos ordent.

De ontdekkingen van die wetenschappers zijn verbazing-

wekkend. Op het meest elementaire niveau zijn wij geen sa-

menstelling van chemische reacties, maar een concentratie van

energie. Mensen zijn, net als alle andere levende wezens, een

samenballing van energie, in een energieveld dat met alle an-

dere dingen in de wereld verbonden is. Dit pulserende energie-

veld is de stuwende kracht achter ons bewustzijn – de alfa en

omega van ons bestaan. Met betrekking tot het universum be-
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De Heer van de dood

Zoals gezegd worden zielen na een zelfdoding vaak opgevan-

gen in hospitalen waarin zij wat kunnen bekomen van de schok.

Ook hier is sprake van welwillendheid, maar men maakt

uiteindelijk zelf de keus of men zich verder wil ontwikkelen,

of zich in een schuldgevoel en zelfverwijt wil blijven wente-

len. Wie niet in het licht kan geloven, komt daar ook niet

terecht, ook al zal hem daar steeds op gewezen worden.

God is in de visie van Swedenborg7 zowel de God van de he-

mel als van de hel: geen enkele ziel zal in die ‘hel’ voor eeuwig

moeten verblijven, hoewel het wel een eeuwigheid kan lijken.

Swedenborgs visie komt overeen met wat het Tibetaanse

Dodenboek en ook Sogyal Rinpoche in zijn boek Het Tibe-

taanse boek van leven en sterven beschrijven. De fase waar-

over Swedenborg schrijft, lijkt op die van de bardo, die een

gemiddelde duur heeft van negenenveertig dagen en een mini-

male lengte van een week.

Sommige beschrijvingen van de bardo spreken van een

laatste oordeel, een soort terugblik op het leven zoals we die in

veel culturen aantreffen. Je goede geweten, een witte

beschermengel, vervult de rol van advocaat en somt de goede

dingen op die je gedaan hebt, terwijl je slechte geweten, een

zwarte demon, de aanklager vertegenwoordigt. Goede en

slechte daden worden als witte en zwarte kiezelstenen naast

elkaar gelegd. De ‘Heer van de Dood’, die de zaak presideert,

raadpleegt dan de spiegel van karma en spreekt zijn oordeel

uit. Deze oordeelsscène heeft, zo zegt Sogyal Rinpoche,

enkele interessante overeenkomsten met de terugblik op het

leven die de bijna-doodervaring kenmerkt. Uiteindelijk vindt

elk oordeel plaats binnen onze eigen geest. We zijn zowel

rechter als verdachte. ‘Het viel mij op’, zei Raymond Moody,

‘dat in de gevallen die ik bestudeerde, het oordeel niet kwam

van het wezen van licht dat van deze mensen leek te houden

zonder oordelen, maar eerder van de veroordeelde zélf.’

Een vrouw die een bijna-doodervaring had gehad, vertelde

Kenneth Ring: ‘Je leven wordt je getoond – en zelf vel je een

oordeel, je beoordeelt jezelf. Al je zonden worden je vergeven,

maar ben je in staat jezelf te vergeven voor het nalaten van

dingen die je had moeten doen, en de kleine, bedrieglijke da-

den die je misschien in je leven hebt gepleegd? Kun je jezelf

vergeven? Dat is het oordeel.’

Deze oordeelsscène laat volgens Sogyal Rinpoche ook zien

dat het de motivatie achter elke van onze handelingen is die in

laatste instantie de doorslag geeft, en dat het niet mogelijk is te

ontkomen aan de gevolgen van onze vroegere daden, woorden

en gedachten en de indrukken die ze hebben achtergelaten, als-

mede de gewoonten die ze hebben gevormd. Hieruit blijkt dat

we niet alleen volledig verantwoordelijk zijn voor dit leven,

maar ook voor al onze toekomstige levens.

Leven als voorbereiding op de dood

Het lijkt erop dat het taboe rond de dood tot het verleden gaat be-

horen. De dood is teruggekeerd in het leven. Wellicht dat kennis

over het leven na de dood en de bijna-doodervaring, hierbij een

belangrijke rol spelen. Wellicht dat zulke kennis inderdaad tot

gevolg heeft dat mensen minder snel een einde aan hun leven

maken. Een ander gevolg kan zijn dat er minder hard wordt ge-

oordeeld over zelfdoding en dat wij mensen die hiertoe besloten

met onze goede gedachten begeleiden en voor ze bidden.

Het is niet voor niets dat er steeds meer kennis over het leven

na de dood beschikbaar komt, waardoor er een paradigma-

verandering op gang kan komen.

Sogyal Rinpoche wijst erop dat we volgens de boeddhisti-

sche leer het leven daadwerkelijk kunnen gebruiken om ons

voor te bereiden op de dood. We hoeven volgens hem niet te

wachten op de pijnlijke dood van iemand die ons na staat, of

op de schok van een ongeneeslijk zieke die ons dwingt ons

eigen leven te bekijken; noch zijn wij gedoemd om op het mo-

ment van onze dood het onbekende met lege handen tegemoet

te treden. “We kunnen hier en nu beginnen de zin van ons

leven te vinden. We kunnen van elk moment een gelegenheid

maken om te veranderen en ons vol overgave en concentratie

op de dood en op de eeuwigheid voor te bereiden. In de boed-

dhistische benadering worden leven en dood gezien als één

geheel, waarin de dood het begin is van een ander hoofdstuk

van het leven. De dood is een spiegel waarin de gehele

betekenis van het leven wordt gereflecteerd.”

Lambèrt de Kwant (1943) is journalist op het gebied van religie en

spiritualiteit. Hij houdt zich o.a. bezig met radioprogramma’s voor de

Hindoe-omroep OHM. Hij is hoofdredacteur van het magazine “Terug-

keer”, tijdschrift voor BDE en zingeving. Hij is tevens hoofdredacteur

van “Reflectie”.

1 James van Praagh: “Spirituele reizen tussen leven en dood – In contact

met de geesten van overledenen”. Kosmos Z&K, 1999.

2 James van Praagh: ”Verdriet en verlies geheeld – In contact met

overledenen.” Kosmos Z&K, 2001.

3 James van Praagh: “In gesprek met de Hemel.” Kosmos Z&K, 1998.

4 Kenneth Ring/Evelyn Valarino: “Het Licht gezien –

Bijna-doodervaringen.” Ankh-Hermes, 1999.

5 Eliot Jay Rosen: “Het Licht van de Ziel – Vóór de geboorte, tijdens het

leven, na de dood.” Persoonlijke verhalen en wijsheid van o.a. Dalai

Lama, Elisabeth Kübler-Ross, Raymond Moody, Gerald Jampolsky.

Het Spectrum, 1999.

6 Sogyal Rinpoche: “Het Tibetaanse boek van leven en sterven.”

Servire, 1994.

7 Emanuel Swedenborgh: “Hemel en Hel – En over hetgeen werd gehoord

en gezien.” Swedenborgh Boekhuis / Sigma, 2001.

Emanuel Swedenborg: Ontwaken uit de dood - Een inspirerende

beschrijving van de reis van de ziel naarspirituele gebieden na de

lichamelijke dood. De Ster, 1998.

* * *
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Mensen kunnen ook in een vlaag van verstandsverbijstering

tot zo’n daad komen, zoals in onberedeneerde angst of diepe

wanhoop, of zij bewerkstelligen onbewust hun ondergang

door totale verwaarlozing en ondervoeding of een te grote

dosis harddrugs.

Ieder geval staat op zichzelf, maar niet ieder geval van

suïcide hoeft hopeloos te zijn. Niemand wordt aan gene zijde

aan zijn of haar lot overgelaten .

Uit de literatuur blijkt overduidelijk dat gene zijde mild

oordeelt over gevallen waarin zelfmoord werd gepleegd van-

wege een mentale of biochemische onevenwichtigheid, waarin

men zich niet volledig bewust was van het besluit tot zelfdo-

ding. Zoals dat ook voor veel andere overgegane zielen geldt,

worden ook zij liefdevol opgevangen in een soort hospitaal

waar ze worden geholpen. Vaak raken geesten, nadat ze inzien

wat ze gedaan hebben, depressief. Vele van die gekwelde zie-

len zijn doorgaans mentaal of emotioneel ziek, en daar wordt

aan gene zijde dan ook rekening mee gehouden. Wie er op

aarde mentaal slecht aan toe was, zal in de geestelijke wereld

veel begrip en mededogen ondervinden.

Wie de literatuur erop naslaat, constateert dat de informatie

van gene zijde kennelijk mee evolueert met het denken over

leven en dood op aarde. Was er begin en midden vorige eeuw

ogenschijnlijk vaak sprake van harde oordelen van gene zijde

over verslaafden, alcoholici en “zelfmoordenaars”, zo is de

toon later heel wat milder geworden. Dit heeft te maken met

het gegeven dat alles wat we op deze aarde van gene zijde

doorkrijgen min of meer gekleurd is door onze opvattingen en

cultuur. Wie verslaafd was aan alcohol, was niet eens zo lang

geleden een paria, voor wie er geen plaats was in de samenle-

ving, maar ook niet in de hemel.

Liefdevolle gedachten

Uit tal van channelings blijkt duidelijk dat alcoholici en drugs-

verslaafden juist zeer liefdevol en vol mededogen worden op-

gevangen, ook wanneer ze een einde aan hun leven maakten,

hoewel de mate van hulp, liefde en begrip per situatie kan ver-

schillen. Iedere ziel is uniek. Vaak moeten verslaafde zielen

geholpen worden, omdat zo’n verslaving mee wordt genomen

naar het leven na de dood. Voor wie bereid is, staan er spiritu-

ele leraren en genezers klaar om hem te helpen zijn gewetens-

rust en welzijn te vinden.

De gebeden en liefdevolle gedachten van verwanten en

vrienden op aarde helpen in ieder geval om de aurische sfeer

van depressie en kwelling van deze zielen te veranderen in een

sfeer van genezing en liefde. Gebed voor hen is, zoals we

zagen, dan ook van wezenlijk belang. In het Tibetaanse boek

van leven en sterven zegt Sogyal Rinpoche in dit verband:

“Stel je voor dat van de boeddha’s of goddelijke wezens ge-

weldige lichtstralen uitgaan, die hiermee al hun mededogen en

zegeningen schenken. Stel je voor dat dit licht de overledene

doorstroomt en hem volledig loutert van de schok en de pijn

van zijn dood, en hem diepe, blijvende vrede schenkt. Stel je

dan zo intens en oprecht mogelijk voor, dat de overledene in

licht oplost en dat zijn bewustzijn, dat nu genezen is en vrij

van lijden, opstijgt en onlosmakelijk en voor eeuwig in de

wijsheidsgeest van de boeddha’s opgaat.” 6

In dit verband vertelt hij wat enkele westerlingen mee-

maakten, toen zij Tibet bezochten. Een Tibetaan die langs de

weg liep, werd door een Chinese vrachtwagen overreden, en

was op slag dood. Een monnik die toevallig voorbij kwam,

ging naast de dode zitten. Men zag hoe de monnik zich over de

dode heen boog en hem iets in het oor fluisterde; plotseling

kwam de dode, tot hun verbazing, weer tot leven. De monnik

deed toen een oefening die zij herkenden als het overbrengen

van het bewustzijn en hij begeleidde de man rustig terug in de

dood. Wat was er gebeurd? De monnik had gezien dat de ge-

welddadige schok van de dood de man in totale verwarring

had achtergelaten, en had snel ingegrepen: eerst had hij de

geest van de dode van zijn beklemming bevrijd, om hem daar-

na door middel van de phowa naar een boeddharijk of naar een

goede wedergeboorte te leiden. De westerse getuigen van het

voorval hadden de monnik in eerste instantie voor een gewoon

mens gehouden, maar dit opmerkelijke verhaal laat zien dat hij

in werkelijkheid een krachtige “beoefenaar” was.

We veroordelen alleen onszelf

Waar gebed en liefdevolle gedachten na de dood van verwan-

ten en vrienden van wezenlijk belang zijn, is dit ook aan te be-

velen in gevallen waarin we de overledenen minder goed of

helemaal niet goed kenden, zoals bij ongelukken en dergelijke

waarbij meerdere mensen om het leven kwamen. Maar vooral

is dit van belang voor alcoholici en drugsverslaafden die een

einde aan hun leven maakten. Ook deze zielen zullen zich uit-

eindelijk bewust worden van hun hogere spirituele natuur en

zullen aan het werk gaan om hun situatie te veranderen. Aan

gene zijde zijn er velen wier enige verantwoordelijkheid is

deze gevangen zielen te helpen en hen vol liefde te begeleiden

naar gebieden waar hun mentale kwelling adequaat kan wor-

den bestreden. Vaak zitten zulke zielen gevangen in gevoelens

van wroeging, spijt en zelfveroordeling en kunnen zichzelf

moeilijk vergeven. Ze scheppen hun eigen werkelijkheid, hun

eigen “hel”, en het is daarom zo belangrijk dat ze leren hoe zij

zichzelf kunnen vergeven.

Wat je vaak ziet is, dat mensen op hun sterfbed de neiging

hebben te menen dat ze iets verkeerds gedaan hebben en

daardoor in een situatie van zelfveroordeling terechtgekomen

zijn. Wat denken we vaak negatief over onszelf, over onze

vermeende zonden, terwijl we, zoals Een Cursus in Wonderen

zegt, zondeloos zijn. Maar ons denken is vaak zo genadeloos,

zo (zelf)veroordelend. Het zegt ons dat God ons niet kan lief-

hebben; dat we mislukkelingen zijn; dat we daarom ziek zijn,

terwijl het onjuist is te denken dat je slecht en verdoemd bent

en dat je ziekte een straf van God is. Wie een kind of een ge-

liefde verliest, maakt dat niet mee als een straf. En wie het ge-

luk heeft te genezen, is nog geen ‘uitverkorene’ van God. God

beschermt ons, maar niet op deze wijze! Het echte, wezenlijke

werk moet van binnenuit komen. Het moment van onze dood

is het moment waarop we onszelf kunnen vergeven. In het

stervensproces is geen ruimte voor de starre patronen die je je

leven lang hebt opgebouwd. Het is op dat moment tijd je

‘bagage’ los te laten en mededogen te hebben met jezelf en

anderen. Vergevingsgezindheid – het ontwikkelen van een ge-

nadig hart – voor jezelf en anderen, is een van de kwaliteiten

die onze overgang het meest verzacht en makkelijker maakt.

Veel mensen hebben er moeite mee om zichzelf te verge-

ven en gaan er dan ook van uit dat God of de geestelijke we-

reld zich van hen afwendt en hen afwijst.
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staat er geen ‘ik versus gij’-dualiteit, omdat er één energieveld

is waarin alles bestaat. Dit veld is verantwoordelijk voor de

hoogste functie van ons bewustzijn en is de bron van de infor-

matie die de groei van ons lichaam reguleert. Het is ons brein,

ons hart en ons geheugen, ja, het is zelfs een eeuwige blauw-

druk of matrijs van de hele wereld.

Het werk van deze wetenschappers, onder wie ook enkele

Nederlanders, leverde niet alleen een verklaring op waarom ho-

meopathie en spirituele genezing zouden kunnen werken, maar

hun theorieën en experimenten vormden bovendien bouwstenen

voor een nieuwe wetenschap, een nieuw wereldbeeld.

Een klein groepje wetenschappers, verspreid over de hele

wereld, stelde zich er niet tevreden mee om domweg met een

gegeven als de kwantummechanica te werken. Ze eisten betere

antwoorden op veel van de grote vragen die onbeantwoord

waren gebleven. Met hun experimenten namen zij de draad op

waar de kwantumfysici die hadden laten vallen, en begonnen

verder te vorsen.

Zij leverden bewijzen voor de onderstelling dat wij in de

diepste kern van ons wezen allemaal met elkaar en de wereld

verbonden zijn. Via wetenschappelijke experimenten toonden

zij aan, dat er werkelijk zoiets kan bestaan als een levensener-

gie die het hele universum doordringt – een entiteit die namen

kreeg als het ‘collectief bewustzijn’ of zoals de theologen dat

noemden de ‘Heilige Geest’. Zij leverden een waarschijnlijke

verklaring voor veel zaken waarin generaties lang door de eeu-

wen heen werd geloofd, zonder dat er concrete bewijzen of

adequate verklaringen voor bestonden – vanaf de effectiviteit

van alternatieve geneeswijzen en het gebed tot het leven na de

dood. Volgens Mc. Taggart schonken zij ons in zekere zin een

religieuze wetenschap.

Toch is het een illusie te veronderstellen dat dit

nieuwe paradigma, deze nieuwe kennis door de

wetenschappelijke wereld zal worden geaccep-

teerd. Er zal heftig verzet worden geboden en me-

neer Renckens zal roepen dat dergelijke

onderzoeken verboden zullen moeten worden, om-

dat het hier gaat om gemeenschapsgeld. Ik ben er-

van overtuigd dat het om achterhoedegevechten

gaat en dat komende wereldschokkende gebeurte-

nissen zullen aantonen, dat het oude denken zoiets

is als de zoveelste heteluchtballon.

Terecht zegt Mc.Taggart in haar boek, dat –

zoals altijd – de wetenschap zich tegen nieuwe in-

zichten verzet. Nieuwe ideeën werden altijd als

ketterij gezien, want hun bewijzen zouden de we-

reld voorgoed kunnen veranderen.

Fysica

Daarmee heeft ook iemand als Hans Gerding van

het Parapsychologisch Instituut te maken. Zijn op-

vattingen over geest en ziel, de mogelijkheid dat

de ziel een zelfstandig bestaan kan leiden, zonder

aan een lichaam gebonden te zijn, is zoiets als

vloeken in de Skepsis-kerk.

Hoger collectief bewustzijn

Het boek van McTaggart zal veel tongen losmaken

en vele in beweging brengen. De nakende weten-

schappelijke revolutie kondigt volgens haar in alle opzichten

het einde aan van het dualisme. In plaats van God naar het rijk

der fabelen te verwijzen, begon de wetenschap voor het eerst

Zijn bestaan te bewijzen door aan te tonen dat er een hoger

collectief bewustzijn bestaat. Niet langer hoeven er twee soor-

ten waarheid te zijn: de waarheid van de wetenschap en de re-

ligieuze waarheid. Er kan één uniform wereldbeeld ontstaan.

McTaggart wijst er ten slotte op dat deze revolutie in het

wetenschappelijke denken ons ook ons optimisme teruggeeft,

een optimisme dat uit ons zelfbesef was weggenomen met be-

hulp van de steriele visie van de 20ste eeuwse filosofie, en gro-

tendeels ontleend aan de door de moderne wetenschap

verkondigde opvattingen. Wij zijn geen afgezonderde wezens

die hun uitzichtloze leven slijten op een eenzame planeet in

een onverschillig universum. Wij zijn nóóit alleen geweest –

waren altijd een deel van een groter geheel. Wij waren het

middelpunt van de dingen en wij zullen dat altijd zijn. De

dingen vielen niet uiteen. Het centrum blijft in stand en wij

zijn degenen die het in stand houden. Wij beschikken over

veel meer kracht dan we ons realiseren – om ons zelf, onze

dierbaren en zelfs onze grotere gemeenschap te helen. Ieder

van ons heeft het vermogen – en samen hebben we een mach-

tig collectief vermogen – tot het verbeteren van ons levenslot.

Wij hebben onszelf in de hand, in alle opzichten.

*
1 Lynne McTaggart: “Het Veld” (Vert.). Ankh-Hermes, 2004.

2 Moolenburgh: “De wetenschap kent geen tranen”.

Ankh-Hermes, 1981.
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Een Paradigmaverandering?

Het ‘Zero Point Field’ en onze verantwoordelijkheid

Lambèrt de Kwant

Hoewel de nieuwe-tijdsbeweging de afgelopen decennia niet

moe werd te beweren dat alles met alles verbonden is, is het

boeiende dat de harde wetenschap van de moderne natuurkun-

de bewijzen begint aan te dragen voor het bestaan van een al-

omvattend energieveld, dat volgens Tijn Touber in ODE1 een

verklaring zou kunnen bieden voor het wonder van de geblind-

doekte vrouw die haar eigen tekening te midden van zeshon-

derd anderen vindt. Ik wijs hier terloops ook op het fenomeen

van de blinde BDE-ers, waarover vaker is gepubliceerd.

Hoewel er juichend wordt gesproken over een paradigma-

verandering, ben ik het met Ken Wilber eens, dat we voorzich-

tig moeten zijn met het begrip “paradigma”, omdat dit te pas

en te onpas wordt gehanteerd. Thomas Kuhns The Structure of

Scientific Revolutions wordt door Wilber het invloedrijkst,

verkeerd begrepen boek van de eeuw genoemd. De meeste

mensen die het begrip ‘paradigma’ gebruikten, en Kuhn ijve-

rig citeerden, hadden niet eens in de gaten dat hij het begrip al-

lang naar de prullenbak had verwezen. Maar New Age ging en

gaat er nog steeds mee aan de haal. Ik houd het dan ook maar

op ‘mentaliteitsverandering’.

Touber wijst op onderzoeksjournaliste Lynne McTaggart,

die in haar boek The Field een overzicht geeft van recente we-

tenschappelijke ontdekkingen, die aantonen dat er een alles-

omvattend energieveld bestaat dat mens en materie met elkaar

verbindt. Het zogenaamde Zero Point Field – zo genoemd,

omdat er bij het absolute nulpunt nog steeds energie meetbaar

is – lijkt de verklaring aan te dragen voor talrijke bekende ver-

schijnselen en processen die de wetenschap tot dusver voor

raadselen stelde. Van zwaartekracht tot elektromag- netisme

en van spontane genezing van een wond tot helderziendheid

en telepathie: het zijn allemaal verschijnselen die hun oor-

sprong vinden in dit kwantumveld.

Salamanders

Touber zegt dat een verbinding tussen materie en geest haaks

staat op de wetenschappelijke fundamenten waarop de moder-

ne samenleving is gebaseerd.

Hij staat ook stil bij een opmerkelijk experiment dat ge-

daan is door de bioloog Paul Pietsch van de universiteit van

Yale. Hij wilde weten op welke plaats in de hersenen herinne-

ringen worden opgeslagen. Hij deed (m.i. Onaanvaardbare)

experimenten met salamanders. Eerst leerde hij ze bepaalde

gedragingen, om vervolgens hun hersenen weg te nemen en ze

zodanig toe te takelen dat hun herinnering vernietigd zou moe-

ten zijn. Hij maalde de hersenen onder meer in een worstmo-

len en plaatste ze daarna weer terug in hun kop. Na verloop

van tijd vertoonden de salamanders opnieuw het aangeleerde

gedrag. De hersenen waren kapot, maar de herinneringen leef-

den voort. Pietsch concludeerde dat herinnering als fenomeen

niet lokaal gebonden is in de hersenen, maar op de een of an-

dere manier is verbonden met iets – een energieveld? – buiten

de salamanders waaruit zij hun herinneringen ophalen. Touber

maakt melding van de opzienbarende ontdekking van de neu-

ron-anatoom Harold Burr van de universiteit van Yale. Hij

onderzocht in de jaren veertig van de vorige eeuw lichtvelden

rondom levende organismen en ontdekte dat jonge salaman-

ders een lichtveld om zich heen hebben in de vorm van een

volwassen salamander: deze ‘blauwdruk’ blijkt zelfs rond een

onbevrucht ei al aanwezig te zijn.

In de lijn van Een cursus in wonderen zegt Touber dat niet

de afgescheidenheid, die wij dagelijks denken te ervaren, cen-

traal staat in ons leven, maar de alomvattende verbinding.

Wetenschappelijke ontdekkingen kunnen volgens hem ook

het merkwaardige verschijnsel verklaren dat bidden wel degelijk

effect heeft, zoals ook Larry Dossey dit in zijn boek Helende

woorden aantoont. Zijn conclusie is dat het gebed wel degelijk

werkt, maar niet op de manier waarop de meeste mensen over

gebed denken. Er zal een nieuw beeld van het menselijke be-

wustzijn ontstaan. Het zal niet langer worden beschouwd als een

exclusief bijproduct van de hersenen, dat is voorbestemd om

samen met het lichaam te sterven. Tijn Touber wijst op het

merkwaardige verschijnsel dat mensen in een ziekenhuis sneller

genezen als willekeurige mensen op een willekeurige plaats in

de wereld dagelijks voor hen bidden, zoals uit uitgebreide on-

derzoeken is gebleken. En de verbondenheid met het Zero Point

Field lijkt volgens hem ook te kunnen worden geconcludeerd uit

het minstens zo bizarre fenomeen dat met orgaantransplantatie

bepaalde ‘herinneringen’ van de voormalige eigenaar van het

orgaan meegaan naar het nieuwe lichaam.

Touber zegt dat wanneer hij bidt voor mensen, ze inder-

daad ook beter worden. We dragen allemaal verantwoordelijk-

heid voor het veld dat ons allen verbindt. Ook de mysticus

Omraam Mikhaël Aïvanhof wees in zijn boek ‘De macht van

de gedachte’ 2 al op de impact die onze gedachten hebben.

Bewustzijnsvelden

Touber citeert ten slotte de Hongaarse systeemdeskundige Ervin

László, die inzag dat het Zero Point Field wel eens een de ont-

brekende schakel zou kunnen zijn in ons begrip van het univer-

sum. Volgens Lászó is het Zero Point Field vooral ook een

informatiedrager. Dit kwantumvacuüm is de oorsprong van

geest en materie – een blauwdruk van het universum. Zelfs onze

eigen herinneringen liggen niet in onze hersenen opgeslagen,

maar liggen als holografische informatie opgeslagen in het veld.

“Onze hersenen zijn vooral ontvangers en verwerkers van deze

informatie. Wanneer zij resoneren met bepaalde frequenties,

krijgen zij toegang tot specifieke informatie.”
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anderen leiden. De BDE’s hebben als zingevende factor hun

nut bewezen, zowel voor de mensen die zulks ervaren hebben

als voor hen die dat niet hebben, en hebben zelfs mensen let-

terlijk het leven gered.

Kenneth Ring4 spreekt in dit verband over de preventie van

suïcide. In het geval van suïcide staan mensen natuurlijk niet

zomaar passief tegenover de dood, maar voelen ze zichzelf ge-

drongen voortijdig hun leven te beëindigen. Opmerkelijk is dat

een aantal personen hun voornemen niet uitvoerden nadat ze –

al dan niet opzettelijk – met informatie over BDE’s in aanraking

kwamen. Als voorbeeld van een benadering waarin sprake is

van opzet, noemt Ring de rol die de BDE heeft gespeeld in de

psychotherapie van suïcidale patiënten. Bij zijn weten was de

eerste therapeut die in dit verband gebruikmaakte van BDE-ma-

teriaal, de psycholoog John McDonagh uit New York. In 1979

presenteerde hij op een conferentie voor psychologen een rap-

port, waarin hij zijn succesvolle behandeling van verscheidene

suïcidale patiënten beschreef.

Hij paste een techniek toe, die hij ‘BDE-bibliotherapie’

noemde. Deze techniek bestond uit weinig méér dan zijn pati-

ënten enkele relevante passages te laten lezen uit Raymond

Moody’s boek Reflections on Life after Life. Daarna gingen

therapeut en patiënt in gesprek over de uitwerking en de ge-

volgen hiervan voor de situatie van de patiënt.

MacDonagh meldt dat deze benadering in het algemeen

veel succes boekt en niet alleen tot gevolg heeft dat men min-

der aan zelfmoord denkt, maar ook leidt tot het voorkómen

van zelfmoord. Van belang is vooral erbij stil te staan dat het

effect van deze aanpak voor een belangrijk deel lijkt voort te

komen uit het feit dat de patiënten uit deze verhalen de indruk

kregen dat zelfmoord zinloos is. Na de dood zou men niet al-

leen aanhoudend worden geconfronteerd met de oude proble-

men, maar bovendien niet langer over de mogelijkheid be-

schikken ze op te lossen. Zoals een van MacDonagh’s suïci-

dale patiënten die bij het horen van de passages uit Moody’s

boek in tranen uitbrak, al opmerkte: “Er is geen uitweg!”.

MacDonagh voegt daaraan toe: “Ze raakte ervan overtuigd,

dat ze nog in dit leven haar probleem diende aan te pakken,

hoe moeilijk dat ook was”. Bovendien zouden volgens Ring

deze mensen zwaar te lijden hebben gehad onder de gevolgen

van deze onherroepelijke daad, waaronder vooral de pijn die

anderen hierdoor ondergingen. Kortom, ze realiseerden zich

dat het plegen van zelfmoord -indien men de implicaties van

de BDE moet geloven- niet de gewenste uitdoving van het

bewustzijn zou teweegbrengen. Dit dwong deze patiënten om

andere manieren te vinden ter hantering van hun problemen.

Zelfmoord was geen optie meer, omdat dit in zekere zin on-

mogelijk is: men zou slechts het lichaam doden, maar nooit

het Zelf. Sinds MacDonagh’s pionierswerk hebben ook andere

hulpverleners, die op de hoogte waren van BDE’s, soortgelijke

successen geboekt met suïcidale patiënten.

De meest opmerkelijke van deze therapeuten is waarschijn-

lijk de psychiater Bruce Greyson, werkzaam aan de Universi-

teit van Virginia. Hij heeft zich gespecialiseerd in de behande-

ling van suïcidale patiënten, en is de auteur van een klassiek

geworden artikel over BDE’s en zelfmoord, waarin hij onder

meer de implicaties opsomt voor de therapie aan deze mensen.

Ring kan uit zijn eigen praktijk en ervaring aanvullend bewijs

leveren voor de manier waarop de BDE heeft geholpen zelf-

moord te voorkomen. Voor deze mensen was de BDE een

levensreddende bevrijding. Ten slotte is uit onderzoeken van

Kübler-Ross gebleken dat mensen die na een zelfmoordpoging

terugkeerden en een BDE hadden, geen nieuwe poging meer

deden. Zo bezien is de BDE zowel voor mensen met als zon-

der die ervaring van toenemend belang voor zingeving aan het

leven . Zingeving in een wereld waarin paradoxaal genoeg

geen plaats lijkt te zijn voor zingeving,voor verwerking van

verliessituaties en rouw, terwijl het met het oog op bijvoor-

beeld suïcide voor de hand ligt hiermee rekening te houden.

Behalve door de confrontatie met een BDE kan ook het con-

tact met overledenen zelfdoding voorkomen, zoals Bill Guggen-

heim dit beschrijft in het boek In het licht van de ziel 5. Het gaat

over mensen die van plan waren een einde aan hun leven te ma-

ken. In veel gevallen hadden deze mensen al een uitgewerkt

plan voor hun zelfdoding: ze hadden hun afscheidsbrief al

geschreven, hun uitvaart al geregeld, hun eigendommen en huis-

dieren weggegeven, enzovoort. In alle gevallen die Guggenheid

c.s. onderzochten, was er een overleden dierbare die hen te hulp

schoot en hen op andere gedachten wist te brengen.

Ook zij kregen te horen dat zelfdoding niet de goede

manier is om hun problemen op te lossen. Door de enorme,

veranderende kracht van een zelfdodingsinterventie door een

overledene, kregen deze mensen een tweede kans om op aarde

de emotionele pijn, angst en verwaring die tot hun zelfdo-

dingsplannen leidden, te verwerken. Guggenheim wijst erop

dat het belangrijk is voor diegenen die in de hulpverlening met

suïcidale mensen werken, dit soort ervaringen niet af te doen

als psychopathologisch, als waanvoorstellingen die uit de

eigen geest voortkomen. Als de therapeut ze als onecht

bestempelt, kan dit ertoe leiden dat de patiënt zijn plannen

voor zelfdoding toch uitvoert.

Een ander bijzonder interessant aspect van zelfdodingsin-

terventie door postume communicatie is, dat mensen die suïci-

daal zijn, vaak bezocht worden door overleden dierbaren die

zelf een einde aan hun leven maakten. Het lijkt er volgens hem

dan ook op, dat overledenen die zichzelf om het leven brach-

ten, een speciale missie hebben anderen daarvan af te houden.

Zelfdoding mild beoordeeld

Hoewel iedereen na verloop van tijd de mogelijkheid krijgt

naar lichtere streken of sferen te gaan, wordt zelfdoding of het

op eigen verzoek laten doden aan gene zijde niet gewaardeerd.

Met “op eigen verzoek” wordt overigens niet euthanasie be-

doeld. Een leven waarvan je kunt aannemen dat dit in feite geen

leven meer is en waarvan je redelijkerwijs kunt zeggen dat de ziel

zich nog niet heeft losgemaakt van het stoffelijk lichaam, maar bij

wijze van spreken toch niet meer in het stoffelijk lichaam aanwe-

zig is, zou in zo’n geval beëindigd kunnen worden.

Verder zijn er tal van omstandigheden waarin iemand be-

sluit zijn leven te beëindigen. Omstandigheden waarmee gene

zijde wel degelijk rekening houdt. Iemand kan het aardse le-

ven zo zwaar ervaren, zoals bijvoorbeeld manisch depressie-

ven, dat zelfdoding vaak de enige uitweg lijkt te zijn.

Denken we ook aan degenen die in hun ogen een ondraag-

lijk lot wensen te beëindigen, of zich daaraan willen onttrek-

ken, zoals in gevallen van gevangenschap, marteling, ziekte en

geestelijk verval. Ook zijn er situaties denkbaar waarin men-

sen zo wanhopig zijn door het overlijden van een geliefde dat

zij deze in de dood willen volgen, om zo herenigd te worden.
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‘magnetische’ banden die we op aarde hebben nog actief zijn.

Die worden pas doorgesneden als we onze voorbestemde tijd

in het fysieke vlak hebben uitgediend.”

Als iemand zichzelf doodt, beseft hij als een van de eerste

dingen inderdaad dat hij niet dood is. Omdat de aardse banden

nog deel uitmaken van zijn aard, heeft hij het overweldigende

gevoel dat hij heel zwaar is. In een bepaalde zin kunnen we zeg-

gen dat de ziel niet geheel vrij is. De sterfelijke persoonlijkheid

wil doorgaan, maar de onsterfelijke ziel niet. De ziel blijft vast-

zitten tussen de fysieke wereld en de onstoffelijke wereld –

levend, maar niet in staat met geliefden of iemand anders te

communiceren. De ziel voelt schuld, pijn en angst, omdat een

leven is afgebroken. Haar bestemming wordt haar geopenbaard

en zij hoort hoe weldadig en zinvol het leven zou zijn geweest,

als de persoon in leven gebleven was. In zijn onstoffelijke staat

beseft hij waarom hij die bepaalde omstandigheden moest door-

maken die hem tot zelfmoord dreven. Het ergste is dat hij zich

tussen twee levens in voelt bestaan. Hij kan niet naar de hemel

en hij is ook niet in staat terug te keren naar de fysieke wereld.

Hij zit vast in niemandsland, met de voortdurende herinnering

aan zijn afschuwelijke daad. Steeds opnieuw ziet hij zijn dood

en die speelt zich af als in een film met slechte afloop. Hij zit

gevangen en kan niet uit de bioscoop komen. Van Praagh wijst

er ook op dat – terwijl sommigen beseffen wat ze hebben ge-

daan – veel zelfmoordslachtoffers zich toch niet eens bewust

zijn dat ze gestorven zijn. Over het algemeen genomen herbele-

ven die zielen automatisch steeds hun dood. De daad van zelf-

moord wordt, in zijn visie, een eindeloze lus die vrij gruwelijk

kan zijn. Op den duur dringt bij deze zielen het besef door dat

ze echt dood zijn op het fysieke vlak.

De opvatting van de auteur over zelfmoord komt erop neer dat

na een zelfmoord de ziel de ervaring opnieuw moet doorma-

ken, ervan kan leren, waarna men kan terugkeren in een ande-

re levenscyclus met eenzelfde of soortgelijke situatie of ziekte

die men wilde ontlopen. Hoewel hij begrip ervoor heeft dat

men, vanwege bepaalde gevoelens, omstandigheden en over-

tuigingen, een perfecte reden zou kunnen vinden om zich van

het leven te beroven, is dit naar zijn mening vanuit spiritueel

oogpunt niet juist. “Nog nooit heb ik één geest gehad die door-

kwam en mij zei dat hij gelukkig was met zijn besluit, hij zou

zoiets nooit meer doen. Alle zelfmoordslachtoffers hebben de-

zelfde gedachte van spijt over de misdaad jegens hun ziel.

Ik kan zeggen dat allen die zijn doorgekomen anderen gewaar-

schuwd hebben hun vergissingen niet te herhalen. De daad van

zelfmoord heeft hun spirituele vooruitgang vertraagd en ze

hebben het er heel moeilijk mee gehad zichzelf te vergeven.”

Bijnadoodervaring en suïcide

Ogenschijnlijk valt de bijnadoodervaring buiten het kader van

dit artikel, maar kennisname hiervan kan, zoals blijkt, zelf-

doding voorkomen.

Mensen kunnen door hun confrontatie met een bijnadood-

ervaring van anderen, maar ook door het lezen erover, getroost

en zelfs getransformeerd worden. Zo’n ervaring toont ook aan

hoe wij, door onze aanwezigheid bij het overlijden van een ge-

liefd persoon, ons soms enkele van de kwaliteiten die bij

BDE’s horen, eigen kunnen maken. De kennismaking daarna

met de literatuur over BDE’s kan de zielenpijn inderdaad

transformeren en kan uiteindelijk tot een leven ten dienste van
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Onder leiding van Hildegard von Bingen

(1089-1179) werden omstreeks 1170 haar visi-

oenen in een codex verzameld en geïllustreerd.

Het zesde visioen van het eerste boek toont de

negen engelenkoren, te beginnen met de serafij-

nen, cherubijnen en de Tronen, en gaande tot

de engelen in de buitenste kring.

Rupertsberger Codex, verdwenen handschrift

uit de Landesbibliothek Wiesbaden.

(Dit plaatje werd overgenomen uit “Bood-

schappers uit Hogere Sferen, de cultuurgeschie-

denis van de engel” Uitgeverij Kok)

In een volgend nummer méér over dit opmerkelijke, moedige

artikel. Moedig, omdat je als auteur van zo’n verhaal veel spot

en hoon over je heen kunt krijgen.

Dit ondervond ook Pim van Lommel na zijn artikel “Near-

death experience in survivors of cardial arrest: a prospective

study in the Netherlands” in The Lancet. In dit artikel wijst

ook Van Lommel erop dat bewustzijn niet in de hersenen gelo-

kaliseerd kan worden. Hij spreekt van bewustzijnsvelden

waarmee u en ik in contact kunnen komen; je komt in contact

met je eigen bewustzijnsvelden, met je eigen herinneringen en

ook met die van anderen. Je kunt in contact komen met be-

wustzijnsvelden van de gebeurtenissen die nog op handen zijn,

met je eigen toekomstbeelden en je kunt waarnemen wat je

nog gaat meemaken. Sommigen nemen ook toekomstige beel-

den van de wereldontwikkeling waar en kunnen in die andere

dimensie ook in contact komen met bewustzijnsvelden van

overleden dierbaren. Die bewustzijnsvelden zijn dus overal en

altijd met de mensen verbonden. Van een doorbraak is voor-

alsnog geen sprake, maar voorzichtig wordt een brug geslagen

tussen ‘spiritualiteit’ en wetenschap.

Verzet

Wie ODE regelmatig leest, kan niet anders dan concluderen

dat er een paradigmaverandering op handen is, ook al zal het

wetenschappelijk bastion, met in zijn kielzog Skepsis, zich

nog lang daartegen verzetten. Paradigmaverandering is vol-

gens ODE-hoofdredacteur Juriaan Kamp onvermijdelijk, maar

het verzet ertegen verkeert voortdurend in een spanningsveld.

Een kritische benadering van alles wat zich aandient, is

wenselijk, maar het mag niet zo zijn dat het eigen wetenschap-

pelijke gelijk tot dogma verheven wordt. Pim van Lommel

maakte al in 1993 gewag van bewustzijnsvelden en kwam in

2000 met zijn opmerkelijke onderzoek.

In het artikel over het Zero Point Field in Ode zegt Tijn

Touber dat alle informatie beschikbaar is in het Zero Point

Field. “Het is,” zo zegt hij, ”mijn uitdaging – en die van ons

allemaal – om het mooiste eruit te halen.”

Wie op verjaardagen spreekt over het scheppen van je

eigen werkelijkheid en over visualiseren, wordt vaak meewarig

aangekeken, maar het artikel leert dat het leren afstemmen op

het Zero Point Field de mogelijkheid schept om bewust te cre-

ëren. “De wetenschap draagt een werkelijkheid aan die mijn ra-

tionele geest maar nauwelijks wil bevatten. Hoe kan een mens

nu een machine beïnvloeden? Hoe kan tijd niet bestaan? Hoe

kan ik iets ontastbaar maken?”, zo vraagt hij zich af. Aan het

eind van zijn artikel zegt Touber dat Verlichten zoals Jezus de

schepping doorzagen. “Zij hadden de wetenschap niet nodig

voor de ‘kennis’ van het Zero Point Field. Duizenden jaren

later staan wetenschap en ‘spiritualiteit’ op het punt om samen

te komen. De gevolgen en de mogelijkheden zijn immens,” zo

stelt Touber vast.

Gelukkig is het niet alleen aan Jezus voorbehouden over

die innerlijke kennis te beschikken. Touber spreekt van het

wetenschappelijke bewijs van het tegendeel en dat ieder van

ons het in zich heeft. Ieder van ons is een schepper en kan de

wereld veranderen en daarmee zit hij ook weer in de lijn van

Een cursus in wonderen. “Als je niet schept, ben je onvervuld

en daarom kun jij niet anders dan scheppen. Jij kent wellicht je

eigen scheppingen niet, maar dit kan de werkelijkheid ervan

evenmin beïnvloeden als het feit dat jij je niet van je geest

bewust bent en zijn wezen beïnvloeden kunt. Het koninkrijk

breidt zich uit doordat het zich in Gods denkgeest bevindt…”.

1 ODE, november 2002, nr. 61

2 De Macht van de gedachte. Prosveta, 2001.

* * *
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Een hedendaagse extinctie-these

Mortal minds van Gerald Woerlee

Titus Rivas*

‘Mortal Minds’ van anesthesioloog Gerald Woerlee is een

goed geschreven, helder geformuleerd en zakelijk pleidooi

voor de zogeheten extinctie-these, de theorie dat er geen on-

sterfelijke ziel en geen leven na de dood bestaan.

Drs. Woerlee stelt de posities van zijn opponenten echter

consequent verkeerd voor. Hij verwart al dan niet aannemelij-

ke sceptische hypothesen met sluitende bewijzen voor zijn

sceptische visie. En hij gebruikt bijna uitsluitend sceptische

bronnen over empirisch bewijsmateriaal tegen zijn theorie,

zonder gedetailleerd in te gaan op de harde kern van dit mate-

riaal. Het boek biedt desondanks interessante wetenswaardig-

heden en kan gebruikt worden als bron over sceptische mis-

vattingen. Het bevestigt dat sceptici in het algemeen niets

kunnen beginnen met parapsychologische fenomenen.

Inleiding

Mensen die belangstelling hebben voor paranormale ver-

schijnselen, stuiten vroeg of laat op het fenomeen van de zoge-

heten sceptici. Dit zijn doorgaans ontwikkelde lieden die

beweren zonder vooringenomenheid kennis te hebben geno-

men van de parapsychologische literatuur. In de praktijk

wijzen de meeste sceptici het bestaan van paranormale ver-

schijnselen echter al bij voorbaat af, waardoor ze ook wel

bekend staan als debunkers. Iedereen die het niet met deze de-

structieve aanpak eens is, verdient het volgens veel sceptici als

irrationeel of regelrecht krankzinnig te worden aangemerkt. Er

is echter ook een aantal sceptici dat in essentie dezelfde me-

thode hanteert, maar zonder daarbij ook nog hun opponenten

persoonlijk af te willen branden. Een voorbeeld hiervan lijkt

de in Australië opgegroeide anesthesioloog drs. Gerald M.

Woerlee, in Leiden. In zijn prettig leesbare Mortal Minds: a

biology of the soul and the dying experience 1 richt deze auteur

zich volledig op de te bespreken onderwerpen, in plaats van

denigrerend op de man te spelen.

Woerlee is een voorstander van de zogeheten extinctie-

these, dat wil zeggen de theorie dat er geen onsterfelijke ziel

en dus ook geen leven na de dood bestaan. Deze theorie be-

staat in feite al duizenden jaren en kwam onder meer al voor

bij de Griekse en Romeinse volgelingen van Epicurus en bij

klassieke materialistische Indiase en Chinese filosofen. Sedert

de Verlichting heeft de extinctie-these opgeld gedaan in ge-

leerde westerse kringen, doordat wetenschappelijk en rationeel

denken daarbinnen hoe langer hoe meer gelijkgesteld werd

aan het wijsgerig materialisme. In de seculiere, ‘rationalis-

tisch’ humanistische traditie wordt zo van oudsher ook ge-

tracht een menswaardig en positief wereldbeeld te formuleren,

waarin de realiteit van een hiernamaals wordt verworpen.

In dit artikel zal ik beknopt stilstaan bij Woerlees betoog in

Mortal Minds. Overigens is dit geen zware klus voor me ge-

weest, doordat de auteur zijn argumentatie steeds zeer helder

en overzichtelijk presenteert en bovendien zo vriendelijk is

geweest mij per e-mail nog wat extra informatie te verschaf-

fen, waarvoor bij dezen mijn dank.

Argumenten

Het leeuwendeel van Mortal Minds bestaat uit een bespreking

van de argumenten van voorstanders van de theorie dat er een

leven na de dood is. De manier waarop de auteur deze argu-

menten uiteenzet, is zoals gezegd glashelder, maar met alleen

helderheid kom je er nog niet in intellectuele discussies.

Gerald Woerlee stelt de argumenten van zijn tegenstanders

voor een belangrijk deel fundamenteel verkeerd voor. Zo maakt

hij van de stelling dat de ziel het lichaam bezielt, een stelling dat

het lichaam in de biologische zin een ziel nodig heeft om te kun-

nen leven (hoofdstuk 5). Daar brengt hij vervolgens o.a. tegenin,

dat afzonderlijke organen ook los van een lichaam in leven ge-

houden kunnen worden. Het idee dat de ziel het lichaam in le-

ven houdt, is echter nog iets anders dan de notie dat er een ziel

nodig is, opdat een mens bij bewustzijn is. De eerste gedachte

kwam vroeger zeker vaak voor bij aanhangers van de gedachte

van een onsterfelijke ziel, maar sinds Descartes wordt er terecht

een veel scherper onderscheid gemaakt tussen lichamelijk leven

en geestelijk leven. Met andere woorden, juist in wetenschappe-

lijke discussies over een leven na de dood hoort de stelling, dat

er een ziel nodig is voor puur lichamelijk leven, tegenwoordig

geen (of nauwelijks een) rol te spelen.

Iets dergelijks geldt wanneer Woerlee doet alsof aanhan-

gers van de onsterfelijkheidstheorie uitgaan van een ziel die op

geen enkele manier beïnvloed kan worden door het brein

(hoofdstuk 6). Bijna alle hedendaagse aanhangers geloven in

werkelijkheid in een wisselwerking tussen geest en hersenen,

zodat ook dit een verkeerde voorstelling van zaken is. Overi-

gens stelt Woerlee zelfs, dat wereldreligies beweren dat er

geen somatogene invloeden op de geest bestaan, terwijl er bij-

voorbeeld in de Bijbel meer dan eens melding wordt gemaakt

van dronkenschap. Abusievelijk interpreteert hij ook een reli-

gieuze uitspraak over de onaantastbaarheid van de ziel op deze

manier (blz. 67). Terwijl de uitspraak niet gaat over het be-

wustzijn, maar over het subject van het bewustzijn (het ‘ik’).

Ook al worden we stomdronken als we te veel drinken, we

blijven nog steeds dezelfde persoon, hetzelfde subject. In die

zin kan de dronkenschap ons als geestelijk subject niet deren,

want hoe dronken we ook worden, we blijven onszelf.

We raken hier aan het thema van het (personalistisch) substan-

tialisme, dat volledig onbesproken blijft in Woerlees boek.
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Suïcide en dan?

De geest kan door zelfdoding niet worden beschadigd

Lambèrt de Kwant

Over de gevolgen van zelfdoding voor het leven na de dood

bestaan verschillende opvattingen. Als alle berichten van gene

zijde ( via channelings en seances) waarin hierover wordt ge-

sproken juist zijn, zou iemand die een einde aan haar of zijn

leven maakte, ondraaglijk moeten lijden. Zo zou men als geest

net zo lang bij het fysieke lichaam moeten vertoeven tot het tot

ontbinding is overgegaan. Talloos zijn de verhalen waarin

mensen dergelijke zielen in huizenzien ronddolen, en als het

ware de zelfdoding steeds weer herhalen.

Van de opvattingen in de meeste religies over zelfmoord

word je ook niet altijd vrolijk. Binnen de christelijke tradities

gold tot voor kort nog de opvatting dat een “zelfmoordenaar”

voor eeuwig verloren was en in het hellevuur zou moeten ver-

toeven. Wie een poging tot zelfdoding overleefde, kon zelfs

gevangenisstraf riskeren.

Degene die een einde aan zijn leven maakte en het geluk

had rooms-katholiek te zijn, kon nog gered worden door het

gebed van de achtergeblevenen.

Deze opvatting is ook terug te vinden in de boeddhistische

tradities. Zo hebben degenen die een gewelddadige dood zijn

gestorven bijzonder dringend hulp nodig. Slachtoffers van

moord, zelfmoord, ongelukken of oorlogen kunnen gemakke-

lijk in hun angst, lijden en verwarring verstrikt raken, of in de

feitelijke doodservaring blijven steken. Daardoor zijn ze niet

bij machte hun reis door de bardo’s naar wedergeboorte te ver-

volgen, waarmee tal van zogenaamde spookverhalen verklaard

zouden kunnen worden.

Het oordelen over zelfdoding is liefdeloos en zinloos.

Bovendien kun je met zo’n oordeel iemand die van nabij met

een zelfdoding werd geconfronteerd veel verdriet bezorgen.

Dit artikel is geen oproep om lichtvaardig te denken over

suïcide, maar is een poging om hierop een ander, liefdevoller

licht te werpen.

Iemand kan zijn lichaam doden, maar niet zijn ziel. Een

geest kan door zelfmoord niet worden beschadigd. Velen die

besloten het lichaam vroegtijdig te verlaten, ontdekten dat de

ziel bleef voortbestaan. Ze zien ook in, dat de problemen die

aanleiding waren tot de daad, deel uitmaken van hun mentale

en emotionele zelf 1.

Pijnlijk getroffen

Niet iedereen die tot zelfdoding overging, maakt hetzelfde

mee. Iedere ziel verschilt van de andere; de ene ziel heeft door

de vele levens meer geleerd dan de andere en zal eerder naar

de hogere sferen overgaan dan de andere. In het algemeen zal

iemand die zelfmoord pleegde een en ander moeten ‘leren’

voordat hij naar hogere sferen, ofwel naar het hogere, hemelse

rijk kan overgaan. Wie zich eenmaal bewust wordt van zijn of

haar zelfdoding, beschikt over de vrije wil om hulp te vragen.

Er zijn altijd spirituele gidsen aanwezig om hen bij te staan die

in nood verkeren. Er is geen eeuwig oordeel, omdat in de

geestelijke wereld iedere individuele ziel voor zichzelf kan uit-

maken wat zij van haar fouten wenst te leren, of hoe zij zich

verder wenst te ontwikkelen.

Zelfmoord is een gecompliceerd iets, waarover op zich wei-

nig zinnigs valt te zeggen. De informatie waarover wij beschik-

ken, hebben we van “horen en zeggen”, van doorgevingen en

van overledenen die zich kenbaar maken, maar dat is niet veri-

fieerbaar en is bovendien gekleurd door degene die e.e.a. door-

geeft. Bovendien kan er sprake zijn van astrale begoocheling;

niet alle informatie die van gene zijde doorkomt, is even zuiver.

Vaak delen geesten tijdens readings mee dat zij spijt kre-

gen van hun daad. Veel mensen die in dit leven zelfmoord

pleegden, zouden ook in een vorig leven al zelfmoord ge-

pleegd hebben. Hun zielen keren terug om de neiging tot het

plegen van zelfmoord te overwinnen, maar blijken vaak niet in

staat hun voornemens uit te voeren en zouden vaker terugke-

ren om de kans te krijgen deze les te leren2
.

Tijdens seances melden zich vaak mensen die een einde

aan hun leven maakten. Ik vermijd in dit artikel bewust de on-

sympathieke benaming van “zelfmoordenaars.” Het is liefde-

loos op deze manier te oordelen over mensen die in uiterste

nood dit besluit namen, of zich daar niet van bewust waren. In

zijn boeken spreekt het Amerikaanse medium James van

Praagh terecht van “zelfmoordslachtoffers”, een benaming die

mij meer aanspreekt en die wijst op situaties waarin suïcidale

mensen terecht kunnen komen. Situaties waarin zij niet of nau-

welijks controle hebben op hun daden.

Toch vertelden zij vaak dat zij het domste gedaan hadden

wat een mens maar kan doen: met de vernietiging van het

lichaam legt hij alleen maar het omhulsel af. Ook de “leidende

geesten” benadrukten tijdens zulke seances dat bidden voor

zulke zielen zo van wezenlijk belang is. Sommigen van hen

lieten zich door een directe stem horen en de meesten hadden

het ergste achter de rug. Zij vertelden dat zij nog in de sche-

mering, of in het duister verbleven. Wat tijdens zulke seances

opvalt, is dat zij vertellen vaak opnieuw geprobeerd te hebben

zichzelf te doden, en er dan verbaasd over waren dat dit maar

niet lukte. Zij geloofden aanvankelijk helemaal niet dat zij

dood waren. Anderen zagen ook na hun daad hun lichaam en

de pijnlijk getroffen en vertwijfelde familieleden. De pijn die

zij daarbij ondervonden, is haast ondraaglijk en zij kunnen

vaak moeilijk tot zelfvergeving komen. Liefdevolle en onder-

richtende geesten hielpen hen na deze zo pijnlijke fase, waar-

door zielen langzamerhand in lichtere streken terechtkwamen,

en er een heilzame ontwikkeling op gang kwam.

In zijn boek “In gesprek met de hemel”3 wijst het Ameri-

kaanse medium erop dat “wanneer het leven wordt afgesne-

den, ons fysieke lichaam ophoudt te bestaan, maar dat de
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in onze zelfverwerkelijking en bewustwording vanuit een visie

op de dood?

De verleden tijd in de betekenis van de klok, de datum, de

kalender, ja die ligt waarlijk achter ons en komt niet meer te-

rug. Vluchten in dát verleden is de blik achterwaarts gericht

blijven houden om die mooie “oude tijd” te blijven vasthouden

en om aan onze taak in het ‘nu’ proberen te ontsnappen. Even-

eens geldt dat, wanneer we achterom blijven kijken, in de tijd,

naar een somber verleden om te proberen onze problemen van

toen alsnog te willen ontrafelen. In beide gevallen wordt ons

bestaan in het ‘nu’ onvruchtbaar, zelfs onmachtig om voor-

waarts te gaan naar onze zelfverwerkelijking, naar ‘ons ont-

werpen’ in onze existentie, het ware ‘NU’.

Zulk begrip van ‘verleden’ is wat in het Duits zo duidelijk

wordt uitgedrukt in het woord Vergangenheit. Dat verleden is

inderdaad ‘vergangen’, vergaan! Als er sprake is van een

zich-ontwerpen, in de tijdelijkheid, bestaat echter wel degelijk

dat wat Heidegger noemt: een “Gewesen-sein”, iets wat de

mens gewoon met zich meedraagt (moet dragen) op weg naar

zijn dood. Het begrip ‘Gewesen-sein’ wordt steeds vertaald

met ‘geweest-zijn”. Deze vertaling verleidt ons toch nog om te

denken aan een (verleden) tijd. Ik vertaal het liever met het

woord ‘ge-wezen-zijn’, (alhoewel een germanisme). We kun-

nen dat omschrijven als datgene wat de mens reeds ontworpen

hééft in zijn “Da-sein”, in zijn wezen; niet op een zekere tijd,

maar in zijn ontmoetingen met andere zijnden. Het ‘ge-we-

zen-zijn’ is dus niet een zijn dat áchter ons ligt, maar dat wij

noodzakelijk meedragen in ons ‘NU’, het is er onderdeel van

in ons zelfontwerp. Het is een zijnswijze die volstrekt thuis-

hoort op weg naar onze bestemming. Het ‘ge-wezen-zijn’ is

niet gebonden aan data, maar aan de ontmoeting met de zijn-

den. Dat is geen ‘verleden tijd’ als ‘voorbije tijd’ of ‘vergane

tijd’. Dat wat ik ontworpen heb in mijn wezen, dat blijft. Het

blijft en is even aanwezig en tegenwoordig als “de dag van

vandaag”. Het ge-wezen-zijn staat dus in het ‘NU’.

Zo ook bestaat er een vlucht in de toekomst, waarin het ene

plan en het ene voornemen het andere opvolgt, zonder dat ze

meestal ook maar ooit worden uitgevoerd. En in onstandvas-

tigheid, wispelturigheid, stemmingen, emoties en ook in ‘dro-

men’ over de toekomst (in de tijd) wordt de keuze voor

‘morgen’ weer ingetrokken op ‘overmorgen’. Zulke vlucht in

de toekomst van de tijd leidt ertoe, dat in het ‘nu’ niet meer tot

voortgezette handeling wordt overgegaan. We raken in ver-

warring en ontgoocheling. Niets kan nog een plaats gegeven

worden. Wat toekomst is voor ‘morgen’, is ‘overmorgen’

immers weer letterlijk verleden tijd.

Een toekomst echter die te maken heeft met een zich-ont-

werpen als zijnde, geeft het verdere ontwerp aan naar een

‘wordend-zijn’ of een ‘kunnen-zijn’, ánders dan een planning

voor de toekomst in de tijd. Het is zichzelf en de zijnden

vérder willen en gaan bevragen.

Die toekomst dus, die gebaseerd is op een zich ontwerpen naar

en een vrij zijn bij de dood, behoort wel degelijk tot dat ‘NU’.

Als we verleden en toekomst slechts zien als tijdsbepaling-

en, dan ontstaan angst en onzekerheid in ons leven. Gerichtheid

op zelfverwerkelijking maakt plaats voor angst en onzekerheid,

waardoor het ervaren van ons Da-sein en het ontplooien van ons

zijnde verdwijnen. We zijn dan nog slechts bezig in de uiterlijk-

heid van ons bestaan, het meestal niet eens beseffend.

Het ‘NU’ zou een léégte moeten zijn, in staat gesteld om ge-

vuld te worden met dat ‘ge-wezen-zijn’ (“verleden”) en dat

‘kúnnen-zijn’ (“toekomst”), vooruitlopend op de dood. Dat

“verleden” en die “toekomst” staan los van de tijd.

Het ‘NU’ is de tijdelijkheid in déze existentie van dat zijn-

de dat de dood onder ogen durft te zien als oproep tot zelf-ont-

werp. En dan schuiven ‘ge-wezen-zijn’ en ‘kunnen-zijn’ in

elkaar in dat ‘NU’. Dat is een ander ‘NU’ dan ‘nu’.

De mythen

Wanneer we nog zouden ‘denken’ dat ons zelf-ontwerp een

zaak is van beredeneren, bewijzen of een spiritueel hoogstand-

je, dan treden we juist buiten ons ‘spiritueel vermoeden’.

Zo schrijft Heidegger: ”Misschien is de tijd gekomen om

de oudste wijsheid van de mythe ons denken binnen te halen.

Waagt ons denken die poging, dan moet het in een zelfstandi-

ge aanpak de vraag ontwikkelen naar datgene wat de mythe

oproept: de voor het denken voor-aanvankelijke wijsheid.”

Het gaat hierbij om de mythen in hun totaliteit, niet slechts

om die mythen die te maken hebben met ‘leven-dood-opstan-

ding’. Het is dé mythe, van Oost tot West, van Noord tot Zuid,

ingebakken vanaf den beginne in de mensheid. De Mythen

zijn op hun beurt weer afspiegelingen van de Grote Mysteriën.

Het zijn de mythen, van waaruit verborgenheid van Mysteriën

kan leiden tot een zekere onverborgenheid daarvan.

De dood kan ons fascineren. De dood is uiteindelijk niet

het einde, maar een overgang van het ene leven naar het

andere. Alle mythen in de hele wereld stemmen daarin over-

een. Merkwaardig toch dat menselijk ‘vermoeden’: de dood

als toegangspoort tot een nieuwe wereld, tot een nieuw leven.

Waarom nog verontrust zijn?

Frits Moers (Maastricht, 1940) is priester in de Vrij-Katholieke Kerk,

momenteel werkzaam in de kerkgemeente Raalte. Tot augustus 1996

combineerde hij het priesterschap met zijn beroep in het Voortgezet

Onderwijs, aanvankelijk als leraar Nederlands en Maatschappijleer,

vanaf 1979 als directeur. Hij studeerde tevens Pedagogiek (MO-A),

met speciale interesse in hulpwetenschappen als filosofie, psychologie

en didactiek.

* * *
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Leven en Dood

Dergelijke misverstanden komen wellicht primair voort uit een

gebrek aan basale filosofische scholing bij de auteur. Dit

wordt ook gesuggereerd door de vreemde opmerking dat filo-

sofen wel van alles kunnen beweren, maar dat ze nu eenmaal

geen rekening zouden houden met fysiologische data! We zou-

den dit gerust mogen omkeren door te zeggen, dat Woerlee

zelf te weinig kennis heeft genomen van analytische filosofie,

terwijl veel van zijn werk in de kern juist op de eerste plaats

met filosofie te maken heeft.

Helaas geldt deze kritiek ook voor zijn bespreking van pa-

ranormale ervaringen, waarnemingen van aura’s en uittredin-

gen. Woerlee heeft hierbij blijkens de referenties bijna uit-

sluitend gebruikgemaakt van sceptische bronnen en gaat niet

in op concrete parapsychologische onderzoekingen. Wat be-

treft paranormale ervaringen stelt hij dat hier nog steeds geen

betrouwbaar bewijs voor is. Hij weidt echter niet nader uit

over argumenten van parapsychologen. Gezien zijn verkeerde

voorstelling van de survival-theorie, wekt dit niet bepaald ver-

trouwen bij de geïnformeerde lezer. Maar zelfs als zijn positie

werkelijk goed onderbouwd was, zou de lezer toch recht heb-

ben op een veel gedetailleerdere ontkrachting van de argumen-

ten van voorstanders.

Ook logisch laat Woerlee steekjes vallen als hij nu eens

zegt dat er geen sluitend bewijs voor het paranormale bestaat,

en dan weer dat er helemaal geen bewijsmateriaal voor bestaat

(hoofdstuk 7 e.v.). Geen sluitend bewijs is immers bepaald iets

anders dan helemaal geen bewijsmateriaal. Iets dergelijks

geldt als hij eerst stelt, dat er waarschijnlijk geen paranormale

waarnemingen bestaan, en later domweg dat er (zeker) geen

paranormale waarnemingen bestaan.

Voorts doet hij alsof hij precies zou weten hoe paranorma-

le waarneming zou werken, als deze – anders dan hij gelooft –

echt zou bestaan. Doven zouden er bijvoorbeeld net zo gemak-

kelijk hun toevlucht toe kunnen nemen als tot de overblijvende

normale zintuigen. Er is echter geen enkele parapsycholoog

die beweert dat paranormale waarneming exact hetzelfde zou

werken als de bekende normale zintuigen, of dat men er zo

maar naar believen bewust over zou kunnen beschikken.

Opnieuw stelt Woerlee de positie van zijn opponenten dus

fundamenteel verkeerd voor. Dat gebeurt in een volgend

hoofdstuk nog eens, waar hij doet alsof het bestaan van voor-

schouw impliceert dat mensen dit vermogen vrijelijk moeten

kunnen benutten bij het gokken (hoofdstuk 8)

Aura’s en uittredingen (hoofdstuk 9 t/m 13) worden even-

eens zonder serieuze aandacht voor bewijsmateriaal geïnter-

preteerd als bijverschijnselen van puur fysiologische

processen. Ook hierbij verwart Woerlee in elk geval qua for-

mulering een hypothese met een onomstotelijke waarheid.

De combinatie van een foutieve voorstelling van de posi-

ties van opponenten met het negeren van empirisch bewijsma-

teriaal dat ingaat tegen de eigen theorie, komt steeds weer

terug. Daardoor mag het geen verbazing wekken, dat Woerlee

ook bijna-doodervaringen terugvoert tot bijverschijnselen van

verstoorde hersenprocessen. Dit vormt ook het enige uitgangs-

punt voor zijn bespiegelingen over wat mensen doormaken als

ze sterven. Geen woord over Pim van Lommel of Pam Rey-

nolds bijvoorbeeld. Het is dan ook niet te hopen dat BDE-ers,

op hun zoektocht naar goede literatuur over bijnadooderva-

ringen, als eerste op dit (Woerlees) boek stuiten. Het zou hen

op het verkeerde been kunnen zetten en in theorie zelfs een

deel van hun eigen positieve interpretatie kunnen aantasten. Ik

had naïef genoeg gehoopt dat een medicus juist dit onderwerp

daarom eerlijker zou belichten.

Inhoudelijke manco’s

Woerlee heeft met dit boek aangetoond zeer goed en helder te

kunnen schrijven, maar inhoudelijk heeft hij zijn werk niet

best gedaan. Hij noemt voorstanders nauwelijks bij naam en

negeert bijvoorbeeld al het bewijsmateriaal voor reïncarnatie

of verschijningen. Hij stelt ook dat mensen tijdens uittredingen

nooit waargenomen zouden worden door derden.

Niemand is verplicht een uitputtend overzicht te bieden om

überhaupt over een bepaald onderwerp te mogen schrijven,

maar dergelijke omissies en fouten zijn niet te rechtvaardigen.

Deze tekortkomingen worden overigens enigszins goedge-

maakt door vermeldingen van serieus onderzoek naar bij-

nadoodervaringen op zijn websites, maar die doen anderzijds

juist weer vermoeden dat de auteur zelf ook beseft, dat de za-

ken tenminste iets ingewikkelder liggen dan hij in Mortal

Minds doet voorkomen.

Het boek sluit af met manieren waarop iemand die zelf de

dood niet overleeft, toch in zekere zin nog ‘onsterfelijk’ kan

zijn, bijvoorbeeld in de vorm van herinneringen van nabestaan-

den of roem (hoofdstuk 19). Hij verkondigt hierbij een credo dat

we al veel langer kenden van materialistische vrijdenkers. Het is

jammer dat Woerlee het zelfs nodig vindt de theorie van een

overleven als negatiever neer te zetten dan de extinctie-these.

Eeuwige onsterfelijkheid zou uiteindelijk leiden tot eeuwige

verveling, doordat een persoonlijke ziel zich in essentie nooit

verder zou kunnen ontwikkelen dan hoe zij was tijdens haar

aardse leven – ontwikkeling zou namelijk leiden tot verlies van

persoonlijke identiteit. Deze curieuze gedachte wordt opnieuw

gepresenteerd als onderdeel van de survival-these, terwijl de

voorstanders daarvan bijna per definitie uitgaan van een per-

soonlijke evolutie (met behoud van identiteit)!

Waarde van het boek

Mortal minds vertoont ernstige gebreken die bijna inherent bij

de sceptische (debunkers-)methode lijken te horen. Kenners

van het onderzoek naar survival hadden ook niet anders kun-

nen verwachten.

De theorie van een persoonlijk overleven na de dood staat

wetenschappelijk gezien namelijk sterker dan ooit, zodat al-

leen het negeren, verdraaien of onderschatten van bewijsmate-

riaal tot een andere conclusie kan leiden. Dat nog slechts een

klein gedeelte van de academische gemeenschap dit openlijk

erkent, doet hier niets aan af.

Wat filosofische onderbouwing betreft heeft dit boek niets

te bieden, maar ook dit ziet men maar al te vaak bij sceptische

auteurs. De boodschap van dit boek is dan ook alleen interes-

sant voor ‘gelovigen’ die de extinctie-these al aanhingen, zoals

materialistisch georiënteerde vrijdenkers en humanisten. Col-

lega-sceptici zullen Woerlees werk ongetwijfeld verwelkomen

als een verfrissende preek voor eigen parochie. Hoewel som-

mige debunkers zich daarbij misschien zullen storen aan het in

hun optiek waarschijnlijk schrijnend gebrek aan persoonlijke

aanvallen onder de gordel.
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Toch komen er voor een ruimer publiek ook interessante wetens-

waardigheden in dit boek voor, zoals het feit dat het intreden van

de lichamelijke dood samenvalt met het moment waarop de acti-

viteit in de hersenstam definitief uitvalt (hoofdstuk 2). Bovendien

kan het boek voor niet-sceptici dienst doen als bron over misvat-

tingen die er bestaan rond de belangrijkste stellingen van aan-

hangers van de theorie van een leven na de dood.

Tot slot bevestigt het boek dat sceptici werkelijk niets

kunnen aanvangen met parapsychologie. In zekere zin is dat

verheugend, want het bewijsmateriaal voor paranormale ver-

schijnselen is – hoe dan ook – indrukwekkend te noemen.

Alleen als iemand daar niet aan wil, kan hij in een treurige

sceptische theorie als die van Woerlee meer zien dan een al-

lang achterhaalde materialistische waan. Elk afzonderlijk para-

normaal verschijnsel is een onontkoombare ontkrachting van

het sceptische wereldbeeld.

* Titus Rivas is publicist en publiceerde o.m “Parapsychologisch

onderzoek naar reïncarnatie”. Ankh-Hermes. Bovenstaand artikel

verscheen als uitgebreide boekbespreking in Terugkeer 15(1) voorjaar

2004 (Kwartaalblad van de Stichting Merkawah) en is met toestemming

van auteur en Merkawah geplaatst.

1
Woerlee, G.M.: Mortal Minds: a biology of the soul and the dying ex-

perience. Utrecht: De Tijdstroom, 2003

* * *
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(Ingezonden mededeling)

Op zaterdag 6 november 2004 viert de Stichting Merkawah haar derde lustrum met het spraakmakende SYMPOSIUM:

BIJNADOODERVARING — een open deur naar onsterfelijkheid

Een ontmoeting tussen wetenschap en ervaring

Sprekers o.a. Drs. Pim van Lommel, Drs. Ronald Jan Heijn, Drs. Igor Corbeau, Drs. Ron Dunselman en Mw. Elly Moerman.

De Stichting Merkawah is in het leven geroepen om een platform te creëren voor mensen die een bijnadoodervaring hebben gehad en om

wetenschappelijk onderzoek te initiëren en te stimuleren. De organisatie en haar sprekers willen een discussie openen over het belang van een

breder bewustzijn. Zij willen een duidelijk beeld geven van onze onsterfelijke ziel en hiermee ons huidige entekortschietend gedachtegoed ter

discussie stellen. Enkele bijnadoodervaarders zullen hun verhaal vertellen en de sprekers zullen vragen uit het publiek beantwoorden. Het zal een

dag van interactie worden waarbij in een vrije en open sfeer met elkaar van gedachten kan worden gewisseld.

Over de sprekers:

— De cardioloog Drs. Pim van Lommel is één van deoprichters van Merkawah en reist tegenwoordig de halve wereld rond om toelichting te

geven op het baanbrekende wetenschappelijk onderzoek dat in 2001 gepubliceerd werd in het Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift “The

Lancet”. Deze Nederlandse wetenschapper is beroemd geworden, vooral buiten Nederland, met de uitkomsten van het onderzoek dat hij, in nauwe

samenwerking met een aantal anderen, deed naar de bevindingen van mensen die klinisch dood zijn geweest en naderhand hebben verhaald van

een hogere bewustzijnservaring die we tegenwoordig beter kennen als de zogenoemde bijnadoodervaring, kortweg BDE.

— Drs Ronald Jan Heijn vertelt, samen met zijn collega’s Harry Beckers en Claudia Bredewold, over hun website en documentaire (in wording)

‘Voorbij de dood’. Zij maken zowel het proces van overlijden inzichtelijk, als de structuur en cultuur van het Hiernamaals. Zoals Ronald Jan Heijn

het zegt: ‘Er is alleen maar leven. We denken in afgescheidenheid, maar we zíjn het niet. Dat is onze allergrootste dwaling en de oorzaak van alle

huidige problemen in de wereld. Als de aardse samenleving één probleem heeft, dan is het wel een spiritueel probleem: we zijn onbewust van het

feit dat we allen één zijn en dat we onsterfelijk zijn. We ontberen dit inzicht. We zijn het ons niet bewust. We zijn genoodzaakt ons bewustzijn te

verruimen…”

— Drs. Igor Corbeau, die in juni afstudeerde aan de universiteit van Utrecht, zal toelichting geven op zijn scriptie “VERLANGEN NAAR HET

LICHT” (Een onderzoek naar psychische problematiek en hulpverlening na de bijnadoodervaring). Eén van de conclusies van zijn onderzoek is dat

iets minder dan de helft van de BDE’ers die bij de huisarts of psycholoog onder behandeling zijn geweest, eerder achteruit dan vooruit werden

geholpen door de interventie van deze hulpverleners.

— Mevrouw Elly Moerman zal haar BDE-verhaal met ons delen. Zij schreef een scriptie, getiteld “Bijna Dood Ervaring - en dan?”

— Drs. Ron Dunselman, voorzitter van Antroposofische Vereniging, g.z.-psycholoog en auteur van het boek: “In plaats van ik”, zal ter afronding

van de dag en ter inleiding tot de ‘forumdiscussie’ spreken over “zoeken naar helderheid in de omgang met bovenzinnelijke ervaringen.”

Zijn jarenlange werk met drugsverslaafden heeft hem duidelijk gemaakt dat er een groot en wezenlijk verschil is tussen een BDE en een “trip”

veroorzaakt door hallucinogene middelen.

Tijdens de royale en feestelijke lunch zal er veel ruimte zijn voor nadere persoonlijke contacten. Na afloop kunnen de indrukken nog besproken

worden onder het genot van een drankje.

Waar: Cultuur- en congrescentrum “ANTROPIA”

Landgoed De Reehorst: Hoofdstraat 8, 3972 LA in Driebergen (Naast station Driebergen-Zeist)

Wanneer: zaterdag 6 november 2004

Tijd: 10.00 uur tot 16.45 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Kosten: 40 euro (inclusief koffie, thee en lunch), donateurs 5 euro korting.

Informatie en aanmelding: website:www.merkawah.nl / e-mail: info@merkawah.nl

Centrale informatie: Dhr. P H van Seggelen. tel: 035-6242393

of door geld over te maken op postgiro 191676 ten name van Merkawah onder vermelding van “symposium 6 november”.

* * * * *

zijn. Alle zijnden dragen de verborgenheid en iets van de on-

verborgenheid van het ZIJN in zich.

De mens is één van de zijnden. In vermoeden en verwon-

dering kunnen we ons dus afvragen wat dat inhoudt in en voor

onze existentie.

Philippus’ woorden misbruikt

Zoals alle zijnden een afspiegeling zijn van het ene ZIJN, en

het leven van het mystieke Leven, zo is de dood een afspiege-

ling van de mystieke Dood.

Omdat onze aardse dood vaak liever buitengesloten wordt,

menen we in onze menselijke arrogantie wel eens méér te kun-

nen zeggen over de mystieke Dood dan dat we werk weten te

maken van onze “menselijke” dood. Zweven we soms niet wat

makkelijk, door praten, spreken, preken en schrijven over de

mystieke Dood en vooral natuurlijk over de mystieke Opstan-

ding? In het gnostische Evangelie volgens Philippus wordt

toch immers gesteld: ”Zij die zeggen: ’De Heer is eerst gestor-

ven en toen opgestaan’, die dwalen. Want Hij is eerst opge-

staan en toen gestorven. Als iemand zich niet eerst de

opstanding verwerft, kan hij niet sterven. …”. (Logion 21).

Het gedachtegoed van reïncarnatie is de Vrij-Katholiek

niet vreemd. Als we in ons aardse leven een scholingsweg

gaan, neemt die vele jaren in beslag. Er vindt telkens een

‘overgang’ plaats naar een volgend studiejaar, weer een nieuw

leerjaar voor verdere ontwikkeling. Zo staan geboorte – dood

– wedergeboorte in cycli op weg naar de Opstanding. Als die

bereikt is, sterven we pas onze laatste existentiële dood, aan

het einde van onze laatste incarnatie.

Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in

onze existenties. Die existenties zijn onze leerscholen. Waar-

om verlaten we dan zo vaak de klas en volgen de les niet?

Hier, in déze existentie, nú, dáár is onze plaats om te werken

in ons leven aan de dood. Mystieke dood en Opstanding zullen

ooit wel eens komen. Of ménen we die elk jaar wel met Pasen

mee te maken?

De werkplaats van leven en dood

Daar waar de eenheid van leven en dood zich dient te verwer-

kelijken is de werkplaats van en in onze existentie: het

in-de-wereld-geplaatst-zijn.

Alle schepping is een zijnde en dus een afspiegeling van

het ene ZIJN. De wereld is een zijnde, waarin de mens leeft als

een zijnde. De mens leeft als een zijnde in een tijdelijkheid van

bestaan. Juist door en in de tijdelijkheid weet de mens dat zijn

leven eindigt met een dood. De invulling van en de zingeving

aan ons leven kan dus slechts plaatsvinden vanuit die dood.

Echter, we hebben geen feitelijke kennis van de dood; en heb-

ben we al een vorige dood meegemaakt, dan is die “kennis” bij

de overgang naar wedergeboorte weer verhuld (misschien nu

wat minder), want we worden weer geplaatst in tijdelijkheid.

Misschien kunnen we een eerdere overgang als één van de ge-

gevens zien binnen dat “ingeboren vermoeden” dat de mens

heeft over de zin van leven en dood.

Is de afwezigheid van kennis, of die verborgenheid, mis-

schien dat wat filosoof Martin Heidegger wil uitdrukken in

zijn woorden, dat ons leven steeds vooruit loopt op de uiterste,

niet te achterhalen mogelijkheid: de dood? Of betekent deze

uitspraak eerder, dat de dood niet in te halen is, waardoor ons

leven als het ware gedwongen wordt zich te richten op en naar

de toekomst van de dood? Dan is de dood geen punt in de tijd,

maar een toekomst waarheen ons zijnde op weg dient te gaan.

Zien we die toekomst dan vooral niet als dat wat we in het

normale spraakgebruik toekomst noemen!

Die “niet in te halen” dood: we kunnen een vergelijking

maken met bijvoorbeeld het nemen van een besluit en de uit-

voering daarvan. De uitvoering kan het besluit nooit inhalen,

altijd zal dat besluit voorafgaan en de uitvoering kan slechts

volgen. Elke vergelijking gaat mank natuurlijk, maar toch: als

leven en dood een eenheid vormen, is de dood dus a-priori

vanaf het begin in onze existentie aanwezig; hoe kan die lamp

anders branden, als die “min” er niet meteen is?

Heidegger noemt het-in-de-wereld-zijn een Dasein, niet als

een louter bestaan-op-zich, maar als een “Da – sein”, de mens

als een zijnde dat tot verstaan is geroepen.

Ons Da-sein, gericht vanuit de dood, roept ons op tot een

zich-ontwerpen-in-de-wereld. Daardoor wordt existentie tot

“ek-sistentie”: het naar buiten treden tot de zijnden die, als ma-

nifestaties van ZIJN, in onze ‘bevraging’ zowel verborgenheid

als onverborgenheid vertonen. We kunnen dat ook wel ont-

moeting noemen, een ontmoeting met dat wat zich in en aan

ons vertoont als zijnden, met de bedoeling erin door te drin-

gen. Daardoor kan elk verborgen-zijn tevens openbaring zijn,

elke duisternis tevens licht.

Zichzelf-vooruit-zijn, door de dood, dient door be-vraging tot

een verdere bewustwording en een groeiend bewustzijn te leiden.

We dénken vaak dat we onderscheid kunnen maken tussen

de delen van polariteiten, wat betreft hun zin, zo ook tussen de

zin van leven en die van de dood, maar de zin van ‘polen’ wordt

door die ‘polen’ zélf bepaald, wederzijds, elk als een deel van

één geheel, van een éénheid, als weerspiegeling van het ZIJN.

Be-vragen we de zijnden, dan ‘vragen’ we niet om een be-

gripsmatig antwoord, maar om het be-vraagde te leren ervaren

in zijn zin als zijnde, in een ontmoeting.

De dood meedragen vanaf den beginne. Is dat niet in dat

studiejaar zitten, waarin vanaf den beginne die overgang mee-

genomen wordt? Onze studie wordt verricht vanuit die over-

gang, zo niet, dan kunnen we te laat zijn. Als je een week voor

je “test” tot de ontdekking komt, dat er nog heel wat boeken

liggen die je nog moet bestuderen, zul je het niet meer redden.

Toch heeft die literatuuropdracht zich het héle jaar aan je ver-

toond, maar … “het komt nog wel”. Ja, een te late verontrus-

ting dus in plaats van een zorgzaam-zijn.

En de leerplicht in het universum van het ZIJN duurt ál

onze existenties. De vraag is dan nog: hoeveel tijd hebben we

in deze existentie, die van nu.

Hoeveel tijd hebben we?

Géén! De tijd is geen zijnde; het is een maaksel van het dicta-

toriale ‘men’. Tijd bestaat niet in het ZIJN, dus evenmin als

zijnde. Alle zijnden zijn geplaatst in de tijdelijkheid. Dat is

wezenlijk iets anders dan ‘in de tijd’. Het zich-ontwerpen-in-

de-wereld vindt plaats in de tijdelijkheid van onze existentie.

Toch is er ook in de tijdelijkheid sprake van een soort verleden

– heden – toekomst, maar als wezenlijk andere begrippen dan

die wij in de uiterlijke wereld ‘tijd’ noemen.

We leven slechts in het ‘NU’, wordt alom beweerd. Is dat een

moderne slogan, of zijn we ons bewust van wat dat betekent
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Leven is: Op weg gaan met de Dood

Frits Moers

Verontrusting

De titel van dit artikel kan verontrusting en misschien ook

angst oproepen. Maar verdwijnt die verontrusting of die angst

dan door gewoon te stellen wat ieder mens weet: dat het leven

is voorbestemd om uiteindelijk te eindigen met de dood? Ja,

gewoon met de fysieke dood. Ieder mens ontmoet de dood.

Daar ontkomt niemand aan. We kunnen de dood niet uitslui-

ten, hooguit buitensluiten. Hoe vaak vragen we wel naar de

zin van het leven, maar niet naar die van de dood? De dood is

meestal nog te veraf! Kan het ook zo zijn, dat de zin van het

leven ontdekt zou kunnen worden door en in de vraag naar de

zin van de dood?

De dood komt op ons af, of we hem aanvaarden of niet, of

we hem zin geven of niet. En hebben niet alle gebeurtenissen

in ons leven een diepere betekenis? Zou ook de dood als feno-

meen niet een wezenlijke betekenis hebben, een wezenlijke

gebeurtenis zijn voor de mens? Het is duidelijk, dat het hierbij

niet meer gaat om de “lichamelijke mens”, want het lichaam

vergaat, zichtbaar.

Verontrusting lijkt weggenomen te kunnen worden bij hen

die leven en dood “waarlijk” als een louter biologisch ver-

schijnsel zien. De dood heeft dan geen betekenis dan deze:

“Afgelopen, uit”! Geen betekenis, geen zin dus verder. We

sterven dus letterlijk een onwaarachtige dood, want iets wat

geen zin of betekenis heeft, is immers iets onwaarachtigs.

Maar als de dood geen zin heeft, geen betekenis, wat is dan de

zin van het leven? Leven en dood zijn aan elkaar gekoppeld,

het ene hoort bij het andere, zonder uitzondering, voor wie dan

ook, ze hebben dus beide een zin, want ze zijn er.

De zin van het leven, is dat genot, carrière maken, enz.?

Verontrusting voor de dood komt dan wel bij het stervenspro-

ces. Of is de zin van het leven zorgen en gezwoeg, leed en

verdriet? Suïcide dan maar? Weliswaar ontkennen we dan eer-

der de zin van het leven dan die van de dood, maar toch: ook

dan is de dood gewoon “afgelopen, uit”.

Kortom, we worden vaak verontrust door het verschijnsel

‘dood’, omdat we er liever niet aan denken. We verliezen ons

nog eerder in gepraat over de mystieke Dood.

Kan verontrusting jegens de dood omgezet worden in een

bezorgdheid, d.w.z. een zorgzaam-zijn naar de dood toe, dat-

gene wat onze huidige existentie aan ons voorlegt?

Er is éénheid van leven en dood

Leven is: op weg gaan mét de dood. Het wérkwoord ‘leven’ is

hier bedoeld als ‘existeren’. Als de éénheid van leven en dood

benadrukt wil worden, dan gaat het echter om twee naamwoor-

den: hét Leven en dé Dood. Bedoeld is nu de dualiteit, beter de

polariteit van Leven en Dood, een polariteit die helaas vaak ge-

zien wordt als het bestaan van een negatieve tegenstelling waar-

van één pool uitgeschakeld zou moeten worden, de zogenaamde

negatieve. ‘Dood’ wordt in die polariteit dan als negatief erva-

ren; ‘dood’ moet uitgeschakeld worden. Jammer als dat zo zou

zijn, want dan kan er evenmin ‘Leven’ zijn. Hoe kan een lamp

branden, hoe kan er licht zijn, als de plus en de min er niet beide

zijn én in werkelijkheid niet samenwerken? En waarom moet

‘plus’ iets positiefs en ‘min’ iets negatiefs bedoelen? Dat kan

slechts vanuit onze uiterlijke taal. Want als er geen Leven is, is

er evenmin een Dood; en als er geen Dood is, kan er evenmin

Leven zijn. Er bestaat dan uitsluitend een stikdonkere nacht.

Leven wordt vaak gezien als ‘Alles’, Dood als (het)

‘Niets’. En áls dat al zo zou zijn, dan zijn ze er samen: het

Alles én het Niets. Ze zijn er dan ook beide: in éénheid. Maar

het ene heeft iets wat het andere mist, in elk geval in zijn ver-

borgenheid. Beter kunnen we stellen, dat het ene iets heeft wat

in het andere (van de twee) nog onvolmaakt is. De Dood kan

niet ontkend worden, want hij IS er en heeft dus een betekenis,

een waarde voor het (nog onvolmaakte) Leven; de dood heeft

“iets” wat het nog niet volmaakte leven mist.

De dood is een voorwaarde om nieuw leven te kunnen be-

reiken op een volmaakter niveau. De mens dient dus met zijn

dood op weg te gaan tijdens dit leven.

Vermoeden en verwondering

Wat is de dood? Iemand die deze vraag kan stellen, is nog in

leven en kan er dus niets in feite over zeggen. We hebben onze

dood, in déze existentie althans, nog niet meegemaakt.

Toch heeft de mens aller tijden en van alle plaatsen een soort

ingeboren vermoeden van wat de wezenlijke aard is van zijn

existentie, zijn geplaatst-zijn-in-de-wereld. Een mens die zich

bewust wordt van en door de vraag “wat we hier moeten”, zoekt

heel duidelijk naar de aard en de zin van het bestaan. Hij zoekt,

hij stelt vragen, bewijzen zijn er niet. Vragen worden gesteld

vanuit een vermoeden. Dat vragen wordt dieper naarmate de

mens steeds méér en uiteindelijk álles “im Frage” stelt. Alles

bevragen vanuit een vermoeden dat alles een zin heeft.

De vraag is voldoende, want de vraag alleen al kan iets wat

nog verborgen is tot gedeeltelijke onverborgenheid brengen,

waarop het bevraagde zich weer terugtrekt in verdere verbor-

genheid. Er kan verwondering ontstaan in plaats van veront-

rusting en angst. Die verwondering geschiedt met flitsen,

waarin deeltjes van verborgenheid heel even tot onverborgen-

heid kunnen komen.

Wezenlijk vragen ontspruit aan een bewuste existentie, in

authenticiteit, dit in tegenstelling tot het bekijken van de

wereld-op-zich, met haar dingen-op-zich, zoals die zich aan ons

kunnen vertonen vanuit het niet-authentieke ‘men’. Dat ‘men’

wendt ons af van ons ware wezen, verhindert ons in ons ware

wezen te komen,doordat het ‘men’ slechts verontrusting kent en

daarom liever de vraag naar de zin van het leven en vooral de

dood buitensluit. Het ‘men’ richt zich op dat materiële bestaan.

Vervangen we het werkwoord ‘leven’ door het naamwoord

‘Leven’ (met een hoofdletter), dan spreken we over het (ene)

ZIJN, waarvan alle afspiegelingen en manifestaties ‘zijnden’
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Leven en Dood

Boekbesprekingen

Een boeiend commentaar
op het Marcus Evangelie

Lambèrt de Kwant

Het Evangelie van Marcus is het kortste Evangelie in het

Nieuwe Testament. De directe stijl van deze tekst doet

‘modern’ aan. Toch blijft deze tekst moeilijk te doorgronden.

Moet de betekenis letterlijk worden opgevat, is het evangelie-

verhaal een historisch verslag, of is het hele verhaal een en al

symboliek en moet het gezien worden in vergelijkingen?

Intrigerende vragen van Paul van Oyen in zijn ‘vertolking

met commentaar’1 van dit Evangelie.

Van Oyen, van wie elders in dit blad een artikel over re-

ïncarnatie, is een veelzijdig auteur. Hij is rector van de “Sal-

landgroep”, waarin we ons onder zijn leiding maandelijks

buigen over de Bhagavad Gita. Er zijn al enkele deeltjes hier-

van bij Conversion Productions verschenen.

Reeds eerder verschenen bij Conversion Productions di-

verse commentaren van de hand van Van Oyen op teksten uit

de bijzondere “Nag Hammadi ’bibliotheek’” van vroeg-chris-

telijke geschriften.

Op initiatief van “Communicatiewerkplaats De Snaar”, in

Alkmaar, heeft een groepje ‘ijveraars’ zich samen met Paul

van Oyen over de tekst van het Marcus Evangelie gebogen.

Hamvraag hierbij was: “Begrijp je wat je leest?”

Geen gemakkelijke vraag voor een groep mannen en vrouwen

van uiteenlopende leeftijd en met een verschillende

achtergrond, zeker wat religie betreft. Ieder van hen benaderde

de tekst van het Evangelie van Marcus vanuit eigen kennis,

ontwikkeling of achtergrond. Om elkaar goed te kunnen

begrijpen en elkaar te kunnen blijven volgen was het nodig

goed te luisteren en je in te leven in de visie en de beleving

van de ander.

Betekenisniveaus
Op deze wijze probeerden de leden van de groep samen de

boodschap te ontdekken die Jezus Christus ons in het Evan-

gelie brengt. Het commentaar gaat uit van verschillende bete-

kenisniveaus. Bovendien worden regelmatig verbanden gelegd

met een andere levenstraditie, die uitgaat van de eenheid van

de Schepper met zijn schepping: de filosofie van advaita ve-

danta. De boodschap van Jezus gaat in de visie van Van Oyen

over het herstellen van onze verbinding met God, met de Va-

der. Wat bedoelt Jezus hier te zeggen? Het commentaar komt

steeds terug op deze boodschap en probeert aan te geven hoe

we die verbinding met God op een praktische wijze kunnen

bewerkstelligen. Om de historische omstandigheden rond het

leven van Jezus meer te belichten, maakt Van Oyen gebruik

van de ‘pesher- techniek’. De ’peshers’ zijn een nadere uitleg

of commentaar. Zij verwijzen naar de mogelijke symboliek in

de tekst, in verband met de actuele omstandigheden en de

structuur van de Joodse maatschappij in de tijd van Jezus.

Lezing van deze vertaling met commentaar leert hoe uni-

verseel en tijdloos de uitspraken van Jezus eigenlijk zijn.

Tijdens een symposium maakte een bezoeker zich erg boos

over wat hij noemt “al die ouwe troep”, waarmee hij op de

heilige Geschriften uit de traditie doelde; hij vond dat er tegen-

woordig zoveel mensen zijn die doorgevingen krijgen, dat de

rest allemaal ballast is. De Bhagavad Gita, de Koran, de Bij-

bel, ze horen volgens hem niet meer bij deze nieuwe tijd. Het

kenmerk van een revolutionair: breek alles af en bouw verder

op de puinhopen.

Wie het Evangelie van Marcus en het commentaar leest, kan

echter niet anders dan concluderen dat deze oude teksten nog

springlevend zijn. Zo wijst Van Oyen in zijn commentaar op het

bezoek van Jezus aan de synagoge, waar hij wordt geconfron-

teerd met iemand die allerlei veile en boze gedachten koesterde.

Op een gegeven moment kon die man zich niet langer beheersen

en riep uit: “Jezus, je bent een Nazarener, wat wil je nu eigenlijk

van ons? Wil je ons kapot maken? Ik weet heel goed wie je

bent, je bent de belichaming van de vreze Gods!”

Confrontatie
“De synagoge”, zegt Van Oyen, “is het huis van God en de

symboliek ervan is natuurlijk dat de mens zelf dat huis van God

is. In de synagoge zijn vele ik-jes bij elkaar. De man met de

veile en boze gedachten is de tiran in onszelf: het lagere ego.

De veile gedachten zijn onrein, en dat woord staat dan ook in de

Griekse tekst (akathartos). De tiran roept tegen het goddelijke en

onsterfelijke in ons; (in het Grieks staat: ‘hij die in de heelheid

van God staat’): “Wat moet je van ons (de eindeloze verzame-
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ling van ego’tjes die zich in het innerlijk, ofwel in de synagoge

van de mens hebben verzameld), wil je ons kapot maken?”

Wie besluit de thuisreis te aanvaarden en de weg van ver-

lossing of bevrijding te gaan, zal tot de onvermijdelijke con-

frontatie komen met zijn eigen ego. Wie doorgaat en de moed

niet verliest en wie de genade van een gids of leermeester weet

te vinden, zal langzamerhand het goddelijke vóór laten gaan,

waardoor het goddelijke (licht) in de mens dominant wordt.

Dan daagt het licht dus. Het ego verzet zich echter uit alle

macht en schreeuwt het uit, bang als het is de macht te verlie-

zen. Maar Jezus maakt het ego niet kapot. Hij laat het er ge-

woon zijn, maar hij zorgt ervoor dat het gaat gehoorzamen en

luisteren. Vandaar: ‘Stil! Houd je mond. Verdwijn en laat hem

met rust!’ De pijn die de mens voelt is de pijn van het ego met

al zijn stuiptrekkingen en gevloek en getier. Ten slotte stelt

datzelfde ego zich echter onder het gezag van het goddelijke

in de mens dat hij gaat gehoorzamen. Zo wordt het ego die-

naar en discipel tegelijkertijd!”

Het is slechts één citaat, één van de commentaren uit dit

boeiende boek. Wat opvalt is, dat Van Oyen vooral het belang

van het hebben van een leraar of gids benadrukt, om spiritueel

te groeien. Niet iedereen zal dit met hem eens zijn, maar er

valt wat voor te zeggen.

Dit zijn eigentijdse commentaren, waardoor oude evan-

gelieteksten weer gaan leven.

Terecht wijst Van Oyen erop dat er meer in de bijbel te

vinden is dan een letterlijke betekenis. Bestudering van de

Kabbala en van andere Joodse esoterische geschriften leert,

dat de Joodse traditie sterk gericht was op het werken met

dubbele betekenissen en met woordspelingen. Deze verta-

ling-met-commentaar van het Marcus- Evangelie past in de

huidige ontwikkeling waarin aloude bijbelteksten geheel op-

nieuw worden gewaardeerd.

Tweeduizend jaar van dogmatiek en van gefixeerde denk-

patronen hebben hun sporen nagelaten. Wat vroeger nog inspi-

rerend bleek, voldoet nu niet meer. Het beeld van Jezus als

Zoon van God is volgens Van Oyen inmiddels aan een intense

en diepgaande herijking toe. Met dit boek heeft hij daaraan

een waardevolle bijdrage geleverd.

1 Paul G. van Oyen: “Het Evangelie van Marcus - Een vertolking met

commentaar.” Conversion Productions, 2004. ISBN 90 76392 19 6.

Johan Pameijer over zijn boek “Nachtzicht”
Als Johan Pameijer eenmaal aan het woord is, lijkt hij over

een haast onuitputtelijke bron van parate kennis te beschikken.

Zijn preken en lezingen bereidt hij nauwelijks voor. “Natuur-

lijk ben ik er in gedachten wel mee bezig, maar als ik eenmaal

begin te spreken, komt het verhaal vanzelf.”

Zo vergaat het hem ook tijdens het schrijfproces, al maakt

hij daarbij wel gebruik van zijn bronnenmateriaal.

Zijn nieuwste boek 1 gaat over het spirituele in dromen.

“Iedereen droomt”, zegt Pameijer, “wel vier of vijf dromen

verglijden in het schimmenrijk van de nacht. Niemand minder

dan Carl Gustav Jung heeft ergens beweerd dat we waarschijn-

lijk onafgebroken dromen. Waarom merken we dat dan niet?

Dit komt doordat ons waakbewustzijn onze dromen groten-

deels laat verbleken, zoals het zonlicht de sterren aan het oog

onttrekt. Maar er resteert voldoende om de aandacht vast te

houden. Al sinds de oudheid werd de mensheid gefascineerd

door het uitdagende droomleven. De in Efeze geboren droom-

uitlegger Artemidorus schreef in de tweede eeuw na Christus

een boek onder de titel Oneirokkitika (Droomuitleggingen),

dat nog nauwelijks aan gezag heeft ingeboet. De meeste he-

dendaagse onderzoekers baseren zich op dit unieke werk. Het

was Artemidorus opgevallen hoeveel zijn dromers ontleenden

aan mythen en mysteriën. Ook Jung en zijn navolgers bespeur-

den in dromen veel mythische motieven. Hij constateerde dat

iedereen zijn eigen motieven en symbolen heeft. Dat maakt het

uitleggen van dromen zo buitengewoon gecompliceerd.”

Als het waar is dat elektromagnetische denkvelden de aar-

de omspannen, zoals enkele onderzoekers denken te hebben

aangetoond, dan kan het volgens Johan Pameijer niet anders of

daarin zijn ook de zogenaamde hersenspinsels van het droom-

leven opgenomen. Edward Russell schrijft hierover: ”In deze

onvoorstelbare hoeveelheden denkvelden ligt alles opgesloten

wat we ooit hebben geleerd en nog zullen leren, het eerste

woordje dat we leerden spreken, net zo goed als de filmbeel-

den van gisteren.” Naar de overtuiging van Pameijer bevat dat

‘alles’ wat in de denkvelden ligt opgesloten, ook de 24 miljard

nachtelijke dromen. “Alleen al dit gegeven motiveert mij om

aan de vele boeken over dromen dat van mij nog eens toe te

voegen. Ik geloof namelijk dat wij de invloed van dromen

schromelijk onderschatten, maar omdat ze van een ander leven

getuigen, zijn ze voor de maatschappij waardeloos en worden

ze genegeerd. Toch kunnen zij de bron zijn voor grootse

kunstwerken, belangrijke ontdekkingen en kunnen zij zelfs de

kiem van gevaarlijke conflicten in zich dragen.”

Een voorbeeld:
Op een nacht stond hij in zijn droom te wachten op de trein die

hem naar zijn werk moest brengen. Het was een kort treintje.

In plaats van te stoppen reed het door. “Ik ren er achteraan en

als het speciaal voor mij stopt, kan ik het inhalen, maar de

deuren blijven gesloten en een conducteur wijst mij op een

volgende trein die er aan komt. Inderdaad zie ik dat treintje al

langs het gindse perron binnenrijden. Ik moet rennen om het te

halen, maar helaas, het zet zich in beweging voordat ik de trein

heb kunnen bereiken. Voorbij het station stopt hij om mij erin

te laten en ik wurm mij in een stampvol compartiment.”

Treindromen schijnen volgens Pameijer veelvuldig voor te

komen. “Vaak hebben ze een ongunstige betekenis, maar deze

droomtrein interpreteer ik als een gunstig voorteken. Ze gaan

over de levensreis en vertellen iets over de manier waarop de

reis wordt gemaakt. Terwijl ik vaak heb gedroomd over te laat

komen, vertelt deze droom mij dat ik op tijd op mijn bestem-

ming zal zijn, want ik kon de trein op het nippertje halen.

Meestal geven droomtreinen uitdrukking aan een levensloop.

De rails laten weten dat we niet van onze bestemming kunnen

afwijken, tenzij we eerder uitstappen. Een lege trein met een

instapverbod vertelt mij dat ik op mijn 72e midden tussen de

mensen sta. De volgtrein die ik nog maar moet zien te halen,

kan in mijn geval duiden op het nieuwe project waar ik me aan

heb gewaagd. Alle passagiers zijn dromers, maar evenzeer

potentiële lezers van het boek dat best eens de bestemming

van deze trein zou kunnen zijn. Niemand moppert vanwege de

extra stop die de trein ter wille van mij heeft gemaakt. Zodra

ik mij naar binnen heb gedrongen, zet de trein zich in

beweging op weg naar het einddoel.”

“Het bizarre van dromen is dat ik niet per sé passagier hoef

te zijn, maar dat de trein een voorstelling van mijzelf zou kun-
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en de heilige. Ik ben de vrouw en de maagd....” Verderop in dit

opmerkelijke blad lezen wij: “Ik ben zonder zonden en de wor-

tel van de zonde ontstaat in mij." Geen geschrift geeft beter het

karakter van dit fascinerende oerbeeld weer dan het raadselach-

tige “Donder, volmaakte Geest”. In heel zijn oudheid is het ver-

bazend modern, ja eigenlijk van alle tijden.

De aard van de Persona is makkelijker te begrijpen. Perso-

na heette het masker dat acteurs in de antieke Griekse theaters

droegen om een karakter uit te beelden. Wij doen niet anders.

Om ons heen kijkend ontwaren we allerlei types, die hun rol

tot in de perfectie proberen vorm te geven. Maar ‘s avonds bij

de televisie of op de rand van het bed leggen de rechter, de ge-

neesheer, de dominee en de notaris hun plechtstatige decorum

af. Niets onderscheidt hen dan meer van de vuilnisman, de

havenwerker of de bouwvakker. De maatschappij is een groot

theater vol acteurs in een verdraaid ingewikkeld rollenspel.

Gewoonlijk krijgen wij de medemens zelden in zijn of haar

ware gedaante te zien, maar alleen in de rol(len) die de per-

soon in de maatschappelijke arena te vertolken heeft. In de

religie gaat het erom al die ego’s te ontmaskeren. De ziel inte-

resseert zich uitsluitend in de ware aard en niet in de vermom-

mingen waarin wij ons doorgaans vertonen.

Dit brengt ons bij de Oude Wijze, een innerlijke leraar die

verschijnt in de gestalte van Jezus, van Merlijn, van Osiris en

zelfs van Sint Nicolaas. De geliefde goedheiligman uit het

Zuid-Turkse Myra belichaamt op onorthodoxe manier de oude

wijze Heer, wiens goede gaven bestemd zijn voor de groeien-

de ziel. Wij ontmoeten hem vooral in dromen, in sprookjes en

mythen, maar zeker in de religies. Boeddha, Krishna, Shiwa,

Confucius en Lao Tze, maar ook Ahoera Mazda, Mohammed

en Jezus treden uit de heilige ruimten van de kosmische Waar-

heid naar buiten als de Oude Wijze, die onderricht, helpt en

geeft. De confrontatie met hem brengt ons verder in het leven,

schenkt ons wijsheid en helpt ons door vele moeilijkheden

heen. Deze Oude Wijze wijst ons de weg naar het waarachtige

Zelf, het hogere Zelf, dat gelijk te stellen is met de geopen-

baarde God. Het verhoudt zich tot God als het Indische Atma

tot de oppergod Brahma.

Ook nu weer komt de eer van het duiden aan Jung toe. Hij

noemt het Zelf de totaliteit van de mens. Terwijl het ego be-

grensd en sterfelijk is, daar is het Zelf onbegrensd en dus on-

eindig en eeuwig. “Het Zelf”, schrijft Jung, “is niet alleen het

middelpunt, maar ook de totale omvang van het bewustzijn en

het onbewuste, het is het centrum van onze totaliteit, zoals het

ego het centrum van het bewustzijn is.”

Hij noemt het Zelf het doel van het leven, en dus moeten

wij het in al zijn facetten leren kennen en in ons opnemen.

Aangezien het Zelf alle andere archetypen omvat, zullen

wij eerst de energie van al die andere archetypen moeten leren

kennen en aanvaarden om ze te kunnen omvormen tot waar ze

uit zijn opgerezen: het Zelf. Eens

zal het ego oplossen in het Zelf.

Dan zal het tijdelijke verdwijnen

in het eeuwige.

Dat is het doel van alle religies.

Vandaar ook dat religies ons niet

alleen het ideaalbeeld van een god-

heid, maar ook het afzichtelijke

kwaad zo onomkeerbaar voor ogen

stellen. Wij dienen dat kwaad te

leren kennen en te ontmaskeren.

Pas dan kunnen we de positieve

energie ervan opnemen in ons

Zelf. Daarom zijn wij Boeddhist,

Hindoe, Moslim of Christen. Daar-

om ook beleven wij in onze kerken

de liturgieën, waaruit de grote ar-

chetypen stuk voor stuk verrijzen.

Johan Pameijer (Amsterdam, 1930) is

priester in de Vrij-Katholieke Kerk en

werkzaam in de kerkgemeente Raalte.

Tot 1991 combineerde hij het priester-

schap met zijn beroep als kunst-

redacteur bij een regionaal dagblad.

Van zijn hand verschenen diverse

boeken, waarvan een overzicht elders

in dit blad.

* * *
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Oerbeelden in de Religie

Johan Pameijer

Verrassend erotische liefdesgedichten van mid-

deleeuwse nonnen en Soefi-mystici, de duivelse

maskers in Tibetaanse kloosters en het hoogmoe-

dige gedrag van Christelijke kerkvaders berusten

– het moet maar eens gezegd worden – op oer-

beelden in het collectief onbewuste van de mens-

heid. In navolging van Plato spreekt Carl Gustav

Jung over de archetypen. Dat deze oervoorstel-

lingen de voedingsbodem zijn van alle religies, is

nog maar nauwelijks tot de gemiddelde kerk-

ganger doorgedrongen.

Religie en psychotherapie blijken verbazend

dicht bij elkaar te liggen. Zonder het te willen,

hebben wij al die voorstellingen nodig. Sterker nog, ongeweten

dragen wij ze met ons mee. Schaduw, Anima of Animus en Per-

sona – namen die Jung aan de grootste archetypen meegaf –

vergezellen ons op onze levensreis en beïnvloeden ons waar ze

kunnen. Zo projecteerden de Tibetanen de Schaduw op hun

kleurrijke muurschilderingen, ondergingen de nonnen en de

Soefi-mystici de confrontatie met hun Anima of Animus en

stonden de kerkvaders onder de dwingende invloed van hun

Persona. Allemaal zochten ze het onderwijs van de Oude Wijze

en waren ze op weg naar de diepte van het Zelf. Want ook de

Oude Wijze en het Zelf zijn oerbeelden van een diepzinnige be-

tekenis. In hoge mate is de mens afhankelijk van deze archety-

pen, die sinds de verste oudheid zijn onbewuste bewonen.

Wat zijn precies de archetypen? Jung was daar nogal cryp-

tisch over. Hij leidde hun bestaan af uit mythen en sprookjes

in de wereldliteratuur en wat nog interessanter was, hij trof ze

regelmatig aan in de dromen van zijn patiënten. Dezelfde ty-

pen keerden steeds terug in de fantasieën, dromen en waan-

voorstellingen van de mens. Het zijn indrukwekkende, in-

vloedrijke en fascinerende voorstellingen, die zich in rijk ge-

varieerde gedaanten aandienen en innerlijk worden aan-

schouwd. Ze willen gezien, gehoord en gevoeld worden.

Maken deel uit van de zielsstructuur van elke mens die ooit

geleefd heeft, nu leeft en ooit zal leven. Ze behoren bij het on-

bewuste als adem bij het leven. Ze maken deel uit van ons ge-

meenschappelijk geestelijke erfgoed en het is in ons eigen

belang dat we er rekening mee houden.

Maar in de praktijk heeft de mensheid lak aan ze. Daarom

dringen ze zich op. Jung trok daaruit de conclusie, dat archety-

pen op zichzelf geen bestaan hebben, maar pas tot bestaan ko-

men, als ze in het brein van de mens bewust worden gemaakt.

Of – en dat is heel belangrijk – als hij ze op de een of andere

manier in de buitenwereld ergens op projecteert. Daarom

schreven nonnen hun liefdeslyriek, schilderden Tibetaanse

monniken hun duivelse fantasieën op tanka’s en plaatsten ker-

kelijke prelaten hun ego’s op een onontkoombare manier mid-

den in de maatschappij. Dat maakte hen tot echte potentaten,

terwijl ze in wezen diep religieuze zielen waren.

Nonnen, Tibetanen en prelaten zijn geprononceerde prototy-

pen van gewone mensen. Ook u en ik zijn dagelijks in de weer

met het projecteren van de archetypen. Diep in

ons binnenste beseffen wij dat Jung gelijk had,

toen hij wees op het belang van confrontatie, ac-

ceptatie en transformatie voor onze geestelijke

gezondheid, een proces dat hij aanduidde met de

term individuatie of zelfverwerkelijking. Wij ont-

komen dus niet aan de archetypen, anders ge-

zegd, wij hebben ze dringend nodig om tot

evenwichtige mensen uit te groeien en de nade-

ring tot God – ook een archetype – in ons

bewustzijn op te nemen.

Vrijwel iedereen verbaast zich over een

niet-ingrijpende God die oorlogen, rechtsver-

krachting en uitbuiting maar door laat gaan. Weinig mensen

realiseren zich dat deze rampen de Schaduw van volken, lan-

den, groepen en individuen tegenwoordig stellen. De buurman

met zijn lawaairadio en zijn opgevoerde bromfiets is niet zo-

maar een gehate lastpost. Hij groeit uit tot onze individuele

Schaduw met wie wij in onszelf in het reine moeten komen,

hoe lastig dat vaak ook is.

In allerlei situaties kan de Schaduw opdoemen in al zijn te-

genwerkende oerkracht. Als wij hem na de confrontatie kun-

nen accepteren, zijn we misschien in staat de negatieve

emoties, die hij oproept in ons binnenste, te transformeren, zo-

dat het negatieve verandert in een positieve kracht, die wij

daarna ten nutte kunnen maken. Grootste Schaduwmacht is de

duivel, een creatuur dat geen objectief bestaan heeft, maar

oprijst uit de personages van Herodes, Kajafas, Judas en Deva-

datta bij de Boeddhisten. De Perzen kenden hem als Ahriman,

bij de Egyptenaren heette hij Seth en de Indiërs vereren hem

als Kali. Juist, ze vereren hem als Kali, omdat in het kwade het

goede schuilgaat. Dat goede dienen wij door transformatie van

het kwade aan het licht te brengen. Dat is onze opdracht. In

alle religies van de aarde.

Een ander groot archetype noemt Jung de Anima (de vrou-

welijke ziel in de man) of de Animus (de mannelijke ziel in de

vrouw). Tegendelen trekken elkaar op mysterieuze wijze aan.

Doorgaans trouwen wij met een partner die een deel van onze

niet aanvaarde tegenkrachten in zich draagt. Dat geeft botsing-

en, maar botsingen zijn confrontaties en die hebben we weer

nodig om via acceptatie tot transformatie te komen. Onder de

Anima worden allerlei collectieve zielsstructuren verstaan, van

wereldmoeder tot prostituee, van Isis tot Maria en van Maria

Magdalena tot Aphrodite.

Een oud gnostisch manuscript uit de Nag Hammadi verza-

meling (“Donder, volmaakte Geest”) geeft op indringende wijze

te verstaan hoe wij met het archetype van de Anima (of Ani-

mus) dienen om te gaan: “Ik ben gezonden uit kracht en ik ben

gekomen naar hen die aan mij denken en ik ben gevonden onder

hen die naar mij zoeken. Kijkt naar mij, u die aan mij denkt en

u, toehoorders, hoort naar mij. U, die op mij wacht, neemt mij

tot u, en verbant mij niet uit uw gezicht. Want ik ben de eerste

en de laatste. Ik ben de vereerde en de verachte. Ik ben de hoer
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nen zijn met alle passagiers die deel uitmaken van mijn zielen-

leven. Ook de gesloten trein was ik zelf, maar hij reed niet

naar hetzelfde doel en was dus een onvergankelijk deel van

mijn onbewuste, terwijl de trein die nu door mijn droomwereld

snelde, bewust kon worden gemaakt.”

Pameijer heeft over deze recente droom gemediteerd, hem

van een afstandje bekeken en hem om en om gewenteld. Uit-

eindelijk betrok hij hem helemaal op zichzelf, zijn situatie,

zijn plannen. Voor hetzelfde geld kon het een en ander betrek-

king hebben op zijn leven of de ziekte waarvan hij geen last

meer had. De lege trein zou een metafoor van de dood kunnen

zijn en de volgtrein die van het leven.

Ook kan de bereidwillige stop van de gesloten trein geduid

worden als het einde van de ziekte en de volle trein van de ge-

nezing. “Je ziet dat meerdere interpretaties mogelijk zijn. Iede-

re uitleg past bij een individuele situatie. Dromen zijn speelse,

plastische en flexibele uitingen van de onbewuste ziel, onge-

schikt voor een objectieve exegese. Droomverklaarders die de

dromen voornamelijk relateren aan het dagelijkse leven, doen

de omvang van het droomreservoir schromelijk tekort. Na vele

jaren van rustige observatie ben ik gaan inzien dat dromen de

hele mens beslaan. Het totale complex van geest, ziel en

lichaam is erbij betrokken…”

Pameijer wijst erop dat er in die droomtrein een zekere lijn

zit. Het boek is ook bedoeld om mensen er bewust van te ma-

ken, dat er een zekere lijn in dromen zit. Hij is naar aanleiding

van o.a. die treindroom een onderzoek begonnen, ook onder

bekenden die hem hun dromen beschikbaar hebben gesteld.

Hij is toen van verbazing bijna omgevallen van wat hij alle-

maal te horen kreeg. Het hele boek is dus gebaseerd op een

reeks dromen van hemzelf en van zijn bekenden.

Tijdens het ziekteproces had hij een aantal dromen dat be-

trekking had op het ziek zijn, nu zo’n twee jaar geleden. Hij

heeft toen inzicht gekregen in het genezingsproces. Die dro-

men hebben hem tijdens het ziekteproces een gevoel gegeven

dat er sprake is van begeleiding. Je staat er niet alleen voor.

Het was ook de aanleiding die droom op te schrijven en er met

zorg naar te kijken en ermee om te gaan. Die dromen hebben

hem, zegt hij, het gevoel gegeven dat er een spirituele kracht

aan het werk was. Dat werd ook het motief van het boek: het

spirituele in dromen.

De laatste droom was een droom die erop wees dat het pro-

ces voltooid was, de droom met de drie bedden. Dit was ook

een genezende droom.

“Ik lag in een zaaltje met drie bedden aan weerskanten. Ik

lag op het meest linker bed bij het raam, een paar uur, zolang

ik daar moest zijn. Toen droomde ik dat ik op het middelste

bed lag. In de tijd dat ik mij om de twee weken naar het zie-

kenhuis voor een dagbehandeling begaf, mocht ik op een dag

een van de zes bedden uitzoeken. Aan weerskanten stonden er

drie. Mijn voorkeur ging uit naar een bed bij het raam met uit-

zicht over een gazon, een vijver en verder weg de landelijke

verte. Zodra ik op het infuus was aangesloten, nam ik mijn

boek en begon te lezen. Ik vertel dit speciaal, omdat ik tegen

het einde van februari 2002 droomde in een verlaten straat te

wandelen op weg naar een grote feestzaal. In een hoek stond

een vierkant tafeltje met vier stoelen er omheen.

In de tegenovergestelde hoek stonden drie smalle bedjes

naast elkaar. Het bedje in de hoek is lager dan beide andere.

Aanvankelijk lig ik in het middelste bed, alleen. Maar in een

volgende fase moet ik in het lage bedje gaan liggen, dat rechts

van het middelste bed staat.”

Hij wijst op een zin uit een boek van Thomas Moore: “De

ziel heeft behoefte aan comfort en ruimte om zich heen.”

Dat zou de grote lege zaal kunnen verklaren met de bedjes in

een hoek. Zalen, grote ruimten, huizen met gangen, kamers en

trappen voelen aan als metaforen van de ziel. De bedjes in de

grote, lege droomzaal maken deel uit van zijn zielenbewust-

zijn, daar was hij zeker van.

Een bed is een heiligdom, maar een ziekenhuisbed biedt

bescherming en beslotenheid, ook in een onoverzichtelijke

ruimte. De veiligheid van het bed werd in deze droom evenwel

bedreigd door de verandering van bed. “Na een korte onder-

breking – toiletbezoek misschien – moet ik plaatsnemen in het

lagere bedje aan de rechterkant van het eerder ingenomen mid-

delste bed.” De nadruk op rechts in deze droom leek een veel-

zeggend teken. Hij trekt dan ook de conclusie dat het rechter-

bed, dat bovendien lager was dan de beide andere, een aandui-

ding inhield in de orde van de linker en rechter hersenhelft of

in de magie van het linker en rechter pad. Rechts staat voor in-

tuïtief, gevoelsmatig, tegenover de rationele, lineaire linkerzij-

de. De magie van het linkerpad is zwart, terwijl die van het

rechterpad geacht wordt wit te zijn. Rechts heeft met Licht te

maken, links met duisternis, ofwel: rechts is het innerlijke le-

ven en links het uiterlijke. Deze overweging zette Pameijer op

het spoor van het gevoelsmatige onbewuste dat door het rech-

ter bedje werd uitgebeeld. Hij zag het als een gunstig teken om

in het rechter bedje te mogen liggen. Het zou zomaar kunnen

meedelen dat zijn onderbewuste de zorg voor zijn ziekte op

zich had genomen. Hij hoefde zich alleen maar over te geven

en af te wachten.

Er kwam ook nog een afsluitende, alles verklarende

droom. Het kwam hem voor alsof de genezing al een feit was,

terwijl in werkelijkheid het gehalte van zijn witte bloedcellen

onrustbarend laag was. Een intensieve behandeling met antibi-

otica moest voorkomen dat hij aan een gevaarlijke infectie zou

bezwijken. Hoewel hij nog steeds om de zoveel tijd voor con-

trole naar het ziekenhuis moet, is op dit moment het gevaar ge-

weken en is zijn bloed gezond.

“De periode van mijn ziekte heb ik als een bijzonder zinvol-

le ervaren. Het is niet plezierig te horen dat je aan leukemie lijdt

en het risico loopt om aan de gevolgen ervan te sterven. Maar ik

besef een geluksvogel te zijn geweest, dankzij de droomserie

die mij onvoorwaardelijk steunde en mij inzicht gaf in een bui-

tengewone sinistere situatie… Ik ontving in mijn dromen een

serie boodschappen in de taal van het onderbewuste die mij on-

dersteunden in de zware strijd tegen ziekte en doodgaan.”

Al schrijvend zag Pameijer ook de samenhang met andere

dromen die hij had; het bleek een vervolgverhaal te zijn. Een

story met een happy end, dat wel, want hij genas van zijn leu-

kemie, zoals dit hem uit die dromen ook duidelijk was gewor-

den. Hij had dan ook duidelijk het gevoel dat hij dit aan andere

mensen moest vertellen.

Pameijer verdiepte zich verder in het fenomeen dromen en

ontdekte dat dromen veel meer zijn dan zomaar wat warrige

beelden en flarden. Hij kwam tot de ontdekking dat het hierin

gaat om een gesprek, een communicatievorm tussen het onbe-

wuste en het bewustzijn.

“Elke droom bevat een zinrijke persoonlijke mythologie

met symbolen, die in nauw verband blijken te staan met de
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chakra’s en met archetypen. Het mysteriekarakter van het

droomleven komt tot uiting in het doel van de communicatie

tussen het onbewuste en het bewustzijn. Tijdens het dromen

worden onbewuste motieven toegevoegd aan het bewustzijn,

waardoor een spirituele heling kan plaatsvinden.”

Ten slotte nog een aanhaling met betrekking tot een van

zijn eigen, recente dromen 2:

“De Kerk die ik als priester dien, was in een verbeten strijd

verwikkeld over de positie van de vrouw in de liturgie. Het

grootste deel van de leden was voor het vrouwelijk

priesterschap en een klein deel wees dat af op voor de

meerderheid onaanvaardbare gronden. Bisschoppen

werden geschorst en de leden raakten verdeeld.

Internationaal stond men in meerderheid afwijzend

tegenover het voorstel. Men toonde weinig begrip voor de

moderne inzichten in een land als Nederland. De kerk was

eerder strijdperk dan bedehuis. In een ledenraadpleging

werden drie opties voorgelegd. Bij de wereldkerk blijven en

de tweederangs positie van vrouwen slikken, een scheuring

en zelfstandig verdergaan met alle vooruitgang van dien, of

kiezen voor overleg en naar een compromis streven.

Samen met mijn collega’s steunde ik de vrouwenwijding ten

volle. We kozen voor de tweede optie: een schisma en

zelfstandig verdergaan met de weer in ere herstelde

bisschoppen en vrouwelijke priesters.

Toen kwam die wonderlijke droom. Als celebrant gaf ik drie

gewijde hosties aan een drietal vrouwen, die daar echter

geen recht op hadden. De kerkvaders in de sacristie waren

er fel tegen. Maar ik stuurde mijn diaken naar boven om

stiekem de drie hosties op te halen, zodat ik die de

vrouwen op de tong kon leggen.

De droom bleef mij langdurig bezighouden. Wakker geworden

verroerde ik mij niet en liet de beelden die nog vers in mijn

geheugen lagen, rustig langs mij heen trekken. Ik deed

geen moeite om ze te interpreteren, maar prentte ze in mijn

geheugen, alvorens ik ze in het donker en op de tast

noteerde in de gereedliggende blocnote. Het nadenken

erover was een taak voor de volgende dag. Ik kwam tot de

conclusie dat ik iets had gedaan wat verboden was. Terwijl

de felle tegenstanders in de sacristie bijeen zaten,

bezondigde ik mij aan canonieke ongehoorzaamheid door

de vrouwen, die dus geen priesterwijding konden

ontvangen, de heilige hostie te geven. Dat gebaar ervoer ik

als een intense behoefte aan het vrouwelijke priesterschap

dat in mijn beleving een grote aanwinst kan betekenen

naast de uitsluitend mannelijke priester aan het altaar.

Maar het diende allemaal stiekem te gebeuren, want de

mokkende clerezij in de sacristie zou beslist geen

toestemming geven.

Een paar dagen na deze droom bleek inderdaad dat de voor-

zittende bisschop van mijn gnostisch georiënteerde kerk-

genootschap over dit heikele onderwerp zelfs niet eens

wenste te discussiëren. Ik interpreteerde de drie hosties als

de drie opties en ervoer de boze en afstandelijke houding

van de kerkleiders in de sacristie als een aperte afwijzing

van een gerechtvaardigd verlangen. Naar mijn stellige idee

bevatte deze, bijna mythologische droom, een vleug van het

fameuze Dunne-effect, een toespeling op de toekomst. Ik

droomde naar aanleiding van de actuele situatie in de Kerk,

maar kon uit het verloop van de droom de uitkomst afleiden.

De Kerk zal dus de weg naar zelfstandigheid gaan.”

LdK.
1 Johan M. Pameijer: “Nachtzicht – over het spirituele in

onze dromen.” Sigma, 2004.

2 Idem: blz. 160-161.

Boeken, geschreven door Johan M. Pameijer,

priester in de Vrij-Katholieke Kerk

� “Symboliek in de Evangeliën – een esoterische visie op

de wonderverhalen.” 202 blz. Ankh-Hermes, 1996, ISBN

90 202 8115 1. Alle wonderen van Jezus beschouwd als

metaforen op de weg van zuivering van de ziel, verlichting

van het denken en vereniging met het goddelijke.

� “De Mythe van Christus – de zevenvoudige weg van

kribbe naar kruis.” 252 blz. Ankh-Hermes, 1998, ISBN 90

202 8154 2. In dit boek wordt de ontwikkeling van het

bewustzijn gezien in het licht van de zeven gebeurtenissen

uit het Jezus-leven: geboorte (Kerstmis), de Doop in de

Jordaan, de Verheerlijking op de Berg, lijden en kruisiging,

Opstanding (Pasen), Hemelvaart en de uitstorting van de

H. Geest (Pinksteren). Vooral de vergelijking met verhalen

uit de Boeddhistische canon werkt verhelderend. Het

slothoofdstuk geeft inzicht in “De achtste Dag”, het sym-

bool van het Nieuwe Jeruzalem.

� “Het Spiegelbeeld van God – Godinnen als symbolen van

de ziel.” 252 blz. Ankh-Hermes, 1999, ISBN 90 202 8196 8.

De vrouwelijke zijde van God wordt als Gods dynamische

kracht gezien. Deze heeft zich in vele antieke godinnen, de

aartsmoeders, de gnostische Sophia, de bijbelse Eva en ten

slotte in Maria, de moeder van Jezus, Maria van Bethanië en

Maria Magdalena geopenbaard. Langs deze lijn vertelt het

boek de geschiedenis van de ziel.

� “De Schatkamer van het Licht.” 190 blz. Ankh-Hermes,

2001, ISBN 90 202 8243 3. Achtergrond van de christelijke

rituelen is de inwijdingsmystiek van de Griekse mysterie-

religies. Daar kende men de Mysteriën die in de christelijke

rite de Sacramenten zijn geworden. Kerk(ge)bouw, Sacra-

menten en de heilige Mis ontvouwen zich langs de zeven-

voudige lijn en zijn mede daardoor gerelateerd aan de zeven

chakra’s, waarvan de realiteit meermalen met behulp van

geavanceerde elektronica is vastgesteld.

� “Vertrouwen in de Eeuwigheid – een mystieke benade-

ring van het laatste mysterie.” 264 blz. Sigma, 2002. ISBN

90 655 6205 2. De dood als inwijding in een hoger leven

berust op oude visioenen, neergelegd in de dodenboeken

van Tibet en Egypte, apocriefe geschriften en informatie

uit verschillende religies. Het blijkt vooral uit wetenschap-

pelijke onderzoekingen en de bijnadoodervaringen. Veel

aandacht voor ondergewaardeerde getuigenissen uit het

hiernamaals, o.a. van onderzoeker Frederic Myers.

� “Loutering – over de transformatie van het kwaad.” 269

blz. Sigma, 2003. ISBN 90 655 6220 6. Waar komt het

kwaad vandaan, waarom is het er en wat doen we ermee?

Het laatste hoofdstuk geeft een bijzondere interpretatie van

het boek Openbaring.

� “Nachtzicht – over het spirituele in onze dromen”. 271

blz. Sigma, 2004. ISBN 90 655 6233 8. In dit boek wordt

een aantal zeer bijzondere dromen besproken in het licht

van de chakra-leer en de Jungiaanse leer van de achetypen.

Eerder verschenen, uitverkochte boeken:
� “Waarheid achter Woorden – verborgen bijbelse wijs-

heid.” 145 blz. Paracelsus, 1993. ISBN 90 73783 05 4.

Verzamelbundel van 24 artikelen die een keuze zijn uit

gepubliceerde artikelen voor de Kernkoerier, het blad van
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Boekbesprekingen

Eigenlijk zijn we de hele tijd bezig ons te identificeren met

wat we niet zijn, met ons kleine vergankelijke zelf. Het ene

moment zijn we blij, dan kunnen we wel zingen en juichen. En

het andere moment zijn we in diepe treurnis. Zo gaat dat maar

door. De allereerste les van Krishna luidt: Arjuna, identificeer

je niet met wat je niet bent, maar ga na wat je wel bent.

In wezen zijn wij nooit geboren en sterven wij nooit. Dat is de

belangrijkste eerste les.’

En die wijsheid heeft Jezus ook uitgedragen?

‘Wanneer Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de bron

spreekt, dan ziet hij haar passie. Hij ziet de liefde van deze

vrouw met al haar mannen. Die vrouw was één groot vat van

liefde. Vrouwen met passie hebben veel liefde, niet alleen om

te ontvangen, maar ook om te geven, juist om te geven. En nu

komt er onverwachts een prachtige man op haar af. Deze

vrouw moet een ongelooflijke aantrekkingskracht naar Jezus

hebben gevoeld. Maar hij heeft dat verlangen, die dorst ter

plekke getransformeerd. Hij zegt: “Wie van het water drinkt

dat Ik zal geven, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer.” Hij

biedt direct het goddelijk perspectief aan. Het is een prachtig

verhaal, omdat je voelt dat Jezus een en al compassie is voor

deze vrouw. Hij veroordeelt de vrouw niet. Hij weet van het

verlangen. We verlangen allemaal naar liefde. Maar we weten

niet waar we die liefde kunnen vinden.

In mijn praktijk als psychosynthese-gids en ook in mijn

workshops over de Bhagavad Gita ontmoet ik vaak mensen die

alles hebben. Die hebben hun verlangen op de buitenwereld ge-

richt, op een partner, een baan, kinde-

ren, een nieuwe auto, noem maar op.

Maar ze blijven innerlijk een leegte

voelen. Als mannen gepensioneerd

zijn, raken ze depressief of krijgen

een hartverlamming. Maar je bent je

werk niet. Je bent je kinderen niet. Je

bent je bezittingen niet, je bent noch

je lichaam, noch je denken, noch je

gevoelens. Zelfs je pijn ben je niet.’

Toch doet de reclame er alles aan

om ons verlangen naar buiten te

richten

‘Wij hebben een samenleving die

de identificaties met de 1001 dingen

van de wereld bevordert. Denk maar

aan de reclame. Wij doen net alsof de

Gita en het Evangelie geen boodschap

zouden bevatten voor de huidige sa-

menleving als geheel. Maar daar ver-

gissen we ons ernstig in. Daarom ben

ik zo blij dat er nu een krachtige te-

genbeweging opkomt die zegt: “We

hebben alles. We komen in de troep

om. Het komt onze strot uit.” Daar-

over heb ik in India gesproken met

een vrouw die filosofie en Sanskriet

doceert. Zij vertelde mij dat in een

van de heilige geschriften staat, dat er

een tijd zal komen dat de mens ziek

wordt van zichzelf. Pas dan zal de

mensheid begrijpen waarom het gaat. Het lijkt erop dat die tijd

is aangebroken.

De westerse samenleving is hard bezig ziek te worden van

zichzelf. Fysiek worden we ziek, psychisch worden we ziek,

op alle niveaus worden we ziek. En dat is blijkbaar nodig om

te komen op het punt waar Arjuna staat. Eindelijk zijn we zo-

ver dat we met Arjuna willen zeggen: “Alsjeblieft, God, wil je

ons helpen, laat ons zien hoe het wel in elkaar zit, laat ons zien

wat wel belangrijk is.” Als Arjuna door zijn knieën gaat en

zijn verlangen naar inzicht kenbaar maakt, wordt zijn smeek-

bede onmiddellijk verhoord. Zo werkt het Dharma, de godde-

lijke wet, in respect voor de vrije wil. Het wordt tijd dat we

hetzelfde doen als Arjuna en de weg naar bevrijding en opper-

ste vreugde inslaan.’

Herbert van Erkelens (Alkmaar, 1952) is coördinator van de Neder-

landse tak van het Scientific & Medical Network. Hij heeft zich jaren-

lang verdiept in de dromen van theoretisch fysicus en Nobelprijs-

winnaar Wolfgang Pauli. Nu houdt hij zich bezig met de relatie tussen

getallen, tijd en eeuwigheid. Hij is freelance journalist, docent

alchemistische symboliek en bereidt zich voor op een functie in het

voortgezet onderwijs.

Louise Engelen: Het goddelijk lied van Jezus van Nazareth. Ankh-Her-

mes. Prijs: 13,50 euro. Informatie workshops over de Bhagavad Gita:

033 – 432 0246.

* * *
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aan ons gelijk, aan bepaalde uitgangspunten, aan bepaalde doe-

leinden? Aan het resultaat? Hoe kun je dat alles loslaten?’

Dus de strijd is onvermijdelijk?

‘Die is onvermijdelijk. Niet alleen voor de mens die Arju-

na heette, 5000 jaar geleden, maar voor de mens in alle tijden,

voor jou en voor mij. Maar hoe ga je die strijd aan? In hoofd-

stuk 1 van de Gita brengt Krishna de strijdwagen van Arjuna

in het midden van het slagveld tot stilstand en zegt: ‘Arjuna,

kijk de vijanden aan’. Arjuna kijkt om zich heen en dan zinkt

de moed hem in de schoenen. Het liefst maakt hij meteen

rechtsomkeert. Hij zegt: “Ik hoef geen koninkrijk. Laat mij

maar in een hutje op de hei leven.” Maar dat is gewoon weer-

stand tegen het aangaan van het gevecht. Wat logisch is. Hoe-

veel levens zijn wij dit uiterste gevecht al bezig uit de weg te

gaan? Arjuna heeft zich zijn hele leven bekwaamd in het uiter-

lijke gevecht. Maar hier gaat het om het innerlijke gevecht. Hij

ziet bij de tegenpartij vrienden en bloedverwanten. De aanblik

doet hem wankelen.

Hij vindt: “Wat heeft het voor zin al die mensen te doden?

Wat heeft al die ellende voor zin? Gezinnen zullen helemaal

ontwricht raken. Dan zal de cultuur te gronde gaan.” Hij heeft

argumenten genoeg die heel erg overtuigend zijn. En als hij dan

uiteindelijk op zijn knieën gaat, in zijn diepste wanhoop, dan

roept hij: “Krishna, in godsnaam, help me! Wil je mijn leraar

zijn en wil je me laten weten wat ik moet doen?” Daarmee geeft

hij aan Krishna toestemming zijn spirituele leraar te worden.

Dat is iets waar wij hier in het Westen moeite mee hebben.

Voor alles hebben we leraren, maar de spirituele weg denken

we alleen te kunnen gaan, terwijl op die weg de moeilijkste

lessen geleerd moeten worden. Bijna iedereen heeft een spiri-

tuele leraar nodig, iemand die jou de weg wijst en jou een zet-

je in de rug geeft, als je het niet meer ziet zitten. Waar zijn

onze spirituele leraren? Ooit hadden we de woestijnvaders. Zij

waren onze gerealiseerde meesters. Volgens mij is Jezus ook

zo iemand geweest, een volledig gerealiseerd mens.’

Bedoelt u daarmee dat Jezus een Boeddha,

een grote verlichte was?

‘Inderdaad. Ik heb de inspiratie mogen ontvangen om dat

boek over Jezus te schrijven. Ik wilde zo ongelooflijk graag

vanuit een diep verlangen in mijzelf Jezus portretteren als een

gerealiseerde meester. Ik wilde de lezers enig besef, enig be-

wustzijn bijbrengen hoe zo iemand zou kunnen zijn. Ik heb

van de uitgever voor de voorkant van het boek dat schilderij

van Rembrandt mogen uitkiezen. Daarop is Jezus afgebeeld

als een eenvoudig mens. Hij heeft geen aureool, draagt geen

stigmata. Als je hem nu zou tegenkomen in de Kalverstraat,

dan zou je straal aan hem voorbijlopen, tenzij hij je aankeek,

tenzij hij contact met je maakte. De meeste mensen zouden

hem absoluut niet herkennen. Dat mens-zijn met de mensen,

dat spreekt mij erg aan in de figuur van Jezus. Hij stond naast

en niet boven de mensen. Tegelijkertijd had hij een bewust-

zijnsniveau waar wij geen idee van hebben.’

Maar u heeft er wel een boek over geschreven

‘Ik vraag mij al heel lang af wat verlichting is. Twintig jaar

geleden zat ik op een yoga-meditatiegroep. Aan ons werd ge-

vraagd wat we daar kwamen doen. Eén vrouw antwoordde:

“Ik wil maar één ding, ik wil verlicht worden.” De Boeddha

zou antwoorden: “Ga je kommetje maar wassen of de WC

schoonmaken.” Wat weten wij van verlichting? Ik ben boeken

gaan lezen, zoals Het dagboek van een yogi van Paramahansa

Yogananda. Dat heeft mij zoveel inzicht gegeven in wat een

gerealiseerd mens is. Ik lees zulke boeken niet alleen met mijn

verstand, maar ook met mijn hart. Ik ga vol verwondering mee

in die energie. Het is één groot wonder. Swami Muktananda

beschrijft in Spel van bewustzijn het hele proces hoe hij tot

verlichting en realisatie komt. Aan dat prachtige boek heb ik

veel steun gehad. Het heeft mij geholpen te beseffen wat er

met Jezus is gebeurd.

Jezus heeft bij de doop in de Jordaan een verlichtende

ervaring gehad. Daarna volgt die innerlijke strijd, de drie ver-

zoekingen in de woestijn. Dan gaat hij door het laatste deel

van het proces heen. Daarna komt de volledige realisatie. Dan

is hij de drager van het Christusbewustzijn, één geworden met

God. In de traditie van India kent men het begrip Avatar en

daaronder wordt een mens verstaan die gerealiseerd en dus

zonder karma wordt geboren. Jezus lijkt een weg te hebben

afgelegd die hem op latere leeftijd tot de Christus maakt. Dat

zeg ik vanuit het bewustzijn dat ik op dit moment heb. Verder

kan ik niet reiken. Ik heb dat boek geschreven met het gebed

in mijn hart: “Heer, laat mij alsjeblieft dat zeggen wat waar is.

Wil je alsjeblieft door mijn woorden heen spreken.”

Na de verzoeking in de woestijn doorziet Jezus alles. Dan

zegt hij ook tegen zijn vervolgers: “Gij zegt het.” Logisch

vanuit zijn standpunt. Ik krijg er kippenvel van als ik daaraan

denk. Wat had hij anders moeten zeggen? Diezelfde houding

zie je bij Krishna. Als hij luistert naar al die argumentaties van

Arjuna, de constructies van zijn denken, dan glimlacht hij. Hij

doorziet het helemaal. Hij gaat niet mee in het drama. Hij res-

pecteert Arjuna en tegelijkertijd heeft hij zoiets als “Kind, ik

ben er voor je, heus, het komt wel goed.” Het goddelijk per-

spectief maakt dat we kunnen glimlachen, ook als er afschu-

welijke dingen op aarde plaatsvinden. Zonder die glimlach doe

je mee aan de uiterlijke strijd. Dat is absoluut een feit.’

Met die glimlach beginnen de lessen van Krishna?

‘Ja, het is de glimlach van de wetende. De hele Gita gaat

over de bevrijding van onwetendheid, van de illusie. Als

Krishna in hoofdstuk 2 op verzoek van Arjuna begint te spre-

ken, zegt hij: “Hoewel je woorden wijs klinken, treur je om

hen om wie niet getreurd moet worden. De wijzen treuren

noch om de levenden noch om de doden.” Dat is het mooie

aan de Gita. Krishna hanteert een soort tweesporenbeleid. Aan

de ene kant schetst hij steeds het perspectief van de wijze, van

de mens die tot het allerhoogste inzicht is gekomen. De wijze

treurt niet. Jezus treurt bijvoorbeeld niet om Judas. Aan de

andere kant daalt Krishna helemaal af naar het niveau van

Arjuna. Dat is zo ontroerend. We zijn allemaal Arjuna. Hij is

de Elckerlyc van het Oosten. Telkens gaat Krishna heen en

weer tussen die twee perspectieven.

Waarom treurt de wijze niet? Omdat de wijze zich niet

meer identificeert met alles wat voorbijgaat, met datgene wat

aan verandering onderhevig is, wat vergankelijk is. Als je dit

perspectief eenmaal bereikt hebt, dan treur je niet meer, het is

het einde van het lijden. Maar hoe kom je daar? Dat is het an-

dere spoor dat Krishna bewandelt. Hij zegt tegen Arjuna: “Ik

zal je de weg wijzen.”
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Kerk en Religie

Jelle Veeman, directie van privé-uitgeverij Paracelsus,

(opgeheven).

� “Het gnostisch Alternatief – de inwijdingsweg van de

christelijke feestdagen.” 143 blz. Paracelsus, 1995.

ISBN 90 73783 08 9.

De laatste uren van het oude zonlicht
Nu komt een boek aan de orde, dat handelt over de vraag waar

we heen gaan met de wereld. Het slot is optimistisch, maar op

de weg daarheen ontdek je dingen die geen goed nieuws

zijn… behalve dat we – door te begrijpen hoe de dingen zijn

en hoe het zo gekomen is – om ons heen hulpmiddelen kunnen

ontdekken, die positief zijn en die ons kunnen veranderen. Zo

bezien is dus zelfs het ‘slechte nieuws’ in werkelijkheid goed

nieuws. Het is niet de bedoeling dat je door lezing van dit

boek een schuldgevoel of depressie krijgt. Ik vertrouw deze

woorden aan het papier toe in de hoop positieve en duurzame

veranderingen teweeg te brengen.

Thom Hartman, auteur van De laatste uren van het oude

zonlicht (een oproep tot persoonlijke en mondiale transforma-

tie) windt er overigens geen doekjes om en begint met het be-

schrijven van de toestand op de wereld van vandaag, de

uitputting van onze natuurlijke hulpbronnen en de wijze waar-

op we al doende ‘ons nest hebben bevuild’.

De oude zonne-energie, opgeslagen in steenkool, aardolie

en gas, is nu al zo goed als opgebruikt. De huidige westerse

‘beschaving’ is in staat de wereld in korte tijd te gronde te

richten door destructieve visies in ons denken als afgeschei-

denheid, macht, overheersing en hebberigheid. De oude cultu-

ren met hun besef van eenheid met de aarde en met elkaar

‘wisten’ hoe ze duurzaam gebruik konden maken van grond-

stoffen en voedsel. Het is juist deze ‘oude’ manier van kijken

die de nieuwe visie oplevert, waarin het overleven van de

mensheid besloten ligt. Hartman biedt in dit boek over de toe-

stand van de wereld harde feiten over de mondiale ontwikke-

lingen op het gebied van milieu, politiek en economie, maar

ook hoopvolle vooruitzichten op een betere toekomst.

De laatste uren van het oude zonlicht is een boek dat mij

diep getroffen heeft. Hartman is geen doemdenker; hij somt

weliswaar sombere feiten op, maar laat ook zien dat de beste

manier om de wereld te veranderen, is: bij jezelf en je innerlij-

ke wereld beginnen. Hij vraagt je dringend te experimenteren

met enkele meditatiemethoden die hij van een monnik leerde.

De meeste mensen geloven dat ze ‘de wereld ervaren’. We

zien wat we zien, horen wat we horen, voelen wat we voelen,

proeven en ruiken wat er te proeven en te ruiken valt. Maar in

werkelijkheid ervaren slechts weinig mensen de zintuiglijke

werkelijkheid en misschien zijn ook maar heel weinig mensen

ertoe in staat. ”Ontdek de weg – op het gehoor, de tast of visu-

eel – die voor jou werkt en leer het ‘nu’ te ervaren. Ga stil zit-

ten en luister, kijk en voel – laat het gekwetter in je hoofd

verdwijnen – en doe dat tien of twintig minuten per dag. Door-

dat jij en ik en alle andere wezens met elkaar verbonden zijn

zullen je meditatie en je werkelijkheid je positief beïnvloeden

en golven van verandering door de wereld laten gaan.”

Hartman raakt hier de kern: we kunnen alleen een bijdrage

aan veranderingen leveren door zelf innerlijk te veranderen.

Het is net zoals met de wereldvrede: die komt er niet zolang

wijzelf nog geen vrede zijn, zoals James Twyman dat in zijn

boek ‘Vrede zijn’ zegt. “Alles waar we onze aandacht op

richten, groeit. Als het onze intentie is, vrede te zijn, dan zul-

len onze gebeden dat weerspiegelen en vrede worden. Op die

manier kunnen meer mensen vrede en harmonie ervaren…”

En vrede in onszelf heeft alles te maken met de toekomst

van de wereld. Vrede zijn is de verandering zijn. Door naar

binnen te gaan, te mediteren, zullen we met elkaar in deze we-

reld veranderen.

Opmerkelijk in dit boek is ook het pleidooi van Hartman

om vrouwen de macht terug te geven op alle levensterreinen:

in de maatschappij, het gezin, in de religie, in het leger en in

het bedrijfsleven. Wat betreft de religie zijn we als Vrij-Katho-

lieke Kerk dus op de goede weg door het priesterschap voor

vrouwen open te stellen.

Hartman wijst ten slotte op de noodzaak om zelf de eerste

stappen te zetten en niet te wachten tot iets of iemand ons zal

redden of dé oplossing zal bieden. “De oude profeten worstel-

den al met hetzelfde probleem: hun boodschap was zeer vaak:

Verander je manier van leven, want de weg die je nu bewan-

delt leidt naar de ondergang”. De geschiedenis en de Bijbel le-

ren ons, dat zulke profeten bijna altijd werden genegeerd.

Bij het helpen ‘redden van de wereld’ is het belangrijkste

werk dat ons te doen staat: mensen helpen om de werkelijk-

heid anders te zien en macht te krijgen over de verhalen die ze

zichzelf vertellen – want mensen zijn geneigd in praktijk te

brengen wat ze voor waar houden. Dat houdt in, dat mensen

hun spiritualiteit hervinden en beseffen dat de meeste van onze

religieuze, politieke en economische instellingen heersers zijn

met de instelling van jonge culturen en dat deze moeten veran-

deren om te voorkomen dat ze ons vernietigen.

LdK.
Thom Hartman: ‘De laatste uren van het oude zonlicht’.

Oproep tot persoonlijke en mondiale transformatie.

Ankh- Hermes 2004.
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Thomas Evangelie

Textielschilderij van Madelon van Oyen



Fraaie bundel met teksten van Krishnamurti
Jiddu Krishnamurti werd door de Dalai Lama één van de

grootste denkers van de twintigste eeuw genoemd. In meer

dan 75 boeken in 22 talen is zijn visie de wereld overgegaan.

Bij Ankh-Hermes verscheen onlangs de bundel ‘Wat doe

jij met je leven?’. De teksten van het boek zijn ontleend aan de

boeken, de opgetekende en opgenomen dialogen en openbare

lezingen van Krishnamurti.

Door het op deze manier bundelen van deze teksten is er

een heel aantrekkelijk en boeiend boek ontstaan. In tal van ge-

sprekken met mensen, afkomstig uit verschillende culturen en

milieus, heeft Krishnamurti getracht antwoorden te vinden. Hij

doet dat op zijn onnavolgbare en onbevooroordeelde manier,

vooral door vragen te stellen. Zijn redeneringen zijn helder en

voor iedereen te volgen. Ze zijn doortrokken van ieder mens-

beeld en verwerpen elke autoriteit buiten onszelf. Dat is wat

mij altijd in hem heeft aangesproken: in deze tijd mag ik zelf

bepalen hoe ik mijn leven inricht, daar heb ik geen autoriteit,

priester of dominee voor nodig.

Krishnamurti is een meester in kernachtige teksten, zoals de

hierna volgende. “Het lijkt me dat je de geweldig ingewikkelde

problemen van het leven niet kunt begrijpen en oplossen, als je

niet begrijpt hoe onze geest werkt. Dat begrip krijg je niet door

boekenkennis. De geest is, op zichzelf beschouwd, een heel in-

gewikkeld probleem. Door het begrijpen van je eigen geest kun

je misschien de crisis gaan begrijpen, waar iedereen in het leven

mee te maken krijgt, en die crisis te boven komen.”

“We zien dat de wereld van haat in deze tijd oogst binnen-

haalt. Deze wereld van haat is in het leven geroepen door onze

vaders en voorvaders in onszelf. De onwetendheid gaat dus

oneindig ver terug in het verleden. Zij is niet vanzelf ontstaan.

Zij is het resultaat van de onwetendheid van de mens, niet-

waar? Wij hebben als individuen samengewerkt met onze

voorouders, die met hun voorouders dit proces van haat, angst,

hebzucht, enzovoorts, in gang hebben gezet. Nu nemen wij als

individuen deel aan deze wereld van haat, zolang we ons er af-

zonderlijk aan overgeven.”

”De wereld is dus een uitbreiding van jezelf. Als je als per-

soon de haat wilt vernietigen, moet je als persoon ophouden

met haten…”

Het is verleidelijk meer te citeren uit dit schitterende boek,

dat een steun kan zijn bij het zoeken naar onze eigen weg. Het

biedt momenten van reflectie en bezinning, van even tijdloos

stilstaan bij de dingen die er zijn.

Ten slotte nog één citaat: “Introspectie is zelfverbetering

en daarom is introspectie egocentrisch. Gewaar zijn is geen

zelfverbetering. Integendeel, het betekent het einde van het

zelf, van het ‘ik’, met al zijn eigenaardigheden, herinneringen,

eisen en strevingen. Introspectie gaat samen met identificatie

en veroordeling. Bij gewaar zijn komt geen identificatie of

veroordeling kijken en daarom is het geen zelfverbetering. Er

is een geweldig verschil tussen die twee. Wie zichzelf wil ver-

beteren kan zich nooit bewust zijn van zichzelf, omdat verbe-

tering veroordeling inhoudt en het bereiken van resultaat.

Terwijl gewaar zijn observatie zonder veroordeling, zonder

ontkenning of aanvaarding is”.

LdK
J. Krishnamurti: ‘Wat doe jij met je leven?’.

Jonge mensen en relaties, opleiding,

toekomstig werk en de zin van je leven.

Ankh-Hermes 2003

Als Valentinus nu eens paus geworden was?
Bepaald geen geringe prestatie om op je zevenentachtigste nog

een omvangrijk boek het licht te doen zien. De man die ook

wel de vader van de Gnosis wordt genoemd, Gilles Quispel,

promoveerde zestig jaar geleden op een geschrift van kerkva-

der Tertullianus uit de derde eeuw na Christus. Tertullianus

was een fel tegenstander van de leer van Valentinus en be-

streed deze in zijn vele publicaties waar hij maar kon.

Toch hebben we het aan Tertullianus te danken, dat we nu

meer weten van die gnostische mysticus van wie weinig of

niets bewaard bleef, zoals de oude kerk dat wel meer liet ge-

beuren met vele haar onwelgevallige publicaties en geschriften

van ‘ketters.’

Het in Nag Hammadi gevonden Evangelie der Waarheid

wordt aan Valentinus toegeschreven. Quispel levert in zijn

boek een nieuwe vertaling – met erudiet commentaar op dit

Evangelie der Waarheid van deze Valentinus. Terecht wijst Ja-

cob Slavenburg er in het tijdschrift Prana op, dat dit geen

evangelie is zoals de bijbelse evangeliën, maar meer een fijn-

zinnige meditatie over de Logos die als Zoon van de Vader ge-

komen is om ons Gnosis of – zoals Quispel dat zo mooi zegt –

kennis des harten bij te brengen. Hierdoor zijn we in staat ons

te verlossen van onze bindingen met deze materiële wereld,

door deze op een geestelijke manier te beleven. Wel in de we-

reld, maar niet van de wereld.

Valentinus (ca. 100-160) was de grootste gnosticus aller

tijden (hij werd bijna paus van Rome) en stichtte een vrije ho-

geschool voor geesteswetenschappen door het gehele Romein-

se rijk. Kern van zijn leer is, dat in de mens een goddelijke

vonk sluimert, die door Christus wordt gewekt.

Pas zeer onlangs is meer bekend geworden over Valenti-

nus’ leven en dichterlijke wereldbeeld en over de verwant-

schap van Jacob Böhme, Novalis en Hegel met hem. Hij was

een romanticus pur sang en je kunt je afvragen wat er met de

oude kerk gebeurd zou zijn, als hij paus geworden was.

De eigenlijke bespreking laat ik graag over aan Johan Pa-

meijer en ik beperk mij tot deze aankondiging. Wel verklap ik

alvast, dat ik het boek tot in de kleine uurtjes doorlas.

Quispel kan schrijven en boeien. In 1952 kocht hij de

gnostische Codex, na 1965 gaf hij het Evangelie van Thomas

uit en publiceerde nog enkele belangwekkende boeken. – Ldk

Gilles Quispel: ‘Valentinus de gnosticus en zijn Evangelie der

Waarheid’. Uitgeverij In de Pelikaan. Distributie door de Rozekruis Pers

te Haarlem.

Een Manicheïsche Lichtkerk?
Johan Pameijer heeft wel eens geopperd de VKK een Ma-

nicheïsche Kerk te gaan noemen. Wie het boek ‘Mani’s Licht-

schat’ leest weet waarom.

In 1930 werden in Egypte papyrusresten ontdekt met tek-

sten van Mani (215 – 277). Een bloemlezing is door de Roze-

kruis Pers samengebracht in de schitterende bundel ‘Mani’s

Lichtschat’, verlucht met zeer fraaie Manicheïsche miniaturen.

Het manicheïsme was van de 3de tot de 10de eeuw verbreid

tot in de verste uithoeken van de toen bekende wereld. De

lichtboodschap van Mani gaat uit van een christelijke gnosis.

Hij getuigt van het bestaan van twee natuurorden: het lichtrijk

van de Geest en het duistere rijk van de stof, de hyle.
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De Glimlach van Krishna

Herbert van Erkelens

Wat heeft Krishna met Christus te maken? Vol-

gens Louise Engelen is er geen wezenlijk ver-

schil tussen beide personificaties van het Zelf.

Als we in het Westen zouden begrijpen dat Jezus

een volledig gerealiseerd mens was, dan zouden

we ook de leringen van Krishna, toonbeeld van

de goddelijke barmhartigheid, beter begrijpen.

Samen met haar echtgenoot, filmregisseur

Philip Engelen, maakte Louise Engelen in op-

dracht van de Life Foundation een serie docu-

mentaires over de Bhagavad Gita. In deze parel

van spirituele wijsheid uit de Mahabharata

krijgt de boogschutter Arjuna onderricht van de

goddelijke Krishna. De serie werd in Nederland

door de hindoeïstische omroep OHM uitgezon-

den. Stap voor stap, hoofdstuk na hoofdstuk werd de Gita door

Mansukh Patel, medeoprichter van de Life Foundation, uitge-

legd. Bij elkaar twintig afleveringen van een half uur. Deel 18

van de serie werd op het World Media Film Festival bekroond

met de Intermedia Golden Globe Award.

Voor Nederlandse begrippen was het uitzenden van twintig

programma’s over de Bhagavad Gita een ongelooflijk initiatief.

Want de tijd waarin de beeldbuis gebruikt werd voor educatieve

doeleinden, leek ver achter ons te liggen. Philip Engelen had

halverwege de jaren negentig de interkerkelijke omroep IKON

verlaten, omdat zijn op spiritualteit gerichte programma’s niet

langer speerpunt waren van het beleid. Dankzij OHM werd de

Nederlandse kijker de afgelopen jaren verwend met de lessen

van Krishna uit de Bhagavad Gita, het goddelijk lied dat

ongeveer 5000 jaar geleden aan de mensheid werd gegeven.

Belangrijk houvast

Wat is er zo bijzonder aan de Gita? Louise Engelen heeft een

prachtig boek geschreven1 waarin de lessen van Krishna met het

optreden van Jezus verweven zijn. Voor haar is er geen wezenlijk

verschil tussen Krishna en Christus. Beiden vormen de hoogste

incarnaties van het goddelijk licht. Daarom heeft zij haar boek

Het goddelijk lied van Jezus van Nazareth genoemd. Maar dit lied

is niet zo eenvoudig uit de vier canonieke en de verschillende

gnostische evangeliën te distilleren. Er zit geen heldere didacti-

sche lijn in de verhalen die over het leven en de leer van Jezus tot

ons zijn gekomen. De Gita kent die lijn wel, meteen al vanaf het

begin. Het is de beschrijving van de menselijke inwijdingsweg

die begint met verwarring en wanhoop en via de verlichting

uiteindelijk tot zelfrealisatie leidt.

Louise Engelen: ‘De Gita heeft mij heel diep geraakt en

doet dat steeds dieper, omdat ik het zo’n liefdevol, zo’n men-

selijk boek vind. Het is alsof God uit de allerhoogste hemel

naar de aarde is afgedaald om de mensen te helpen. En waar

zitten we met ons allen? Midden op het strijdtoneel, want het

leven is strijd en dat is in de afgelopen 5000 jaar niet veran-

derd. Daarom is het boek ook aan ons doorgegeven, eerst

mondeling, later schriftelijk, omdat de menselijke

conditie voorlopig niet zou veranderen. Wij heb-

ben in onze verwarrende tijd zo’n belangrijk hou-

vast, zo’n anker nodig om de strijd in onszelf en in

deze wereld goed te voeren en daar als overwin-

naars uit te komen. Zonder dat er iemand gekwetst

wordt. We zien nu dat er overal oorlogen zijn en

individuen met elkaar strijd leveren. Maar in de se-

rie Star Trek zegt een van de bemanningsleden van

het ruimteschip de Enterprise: “Een werkelijke

strijder weet dat er maar één strijd gevoerd moet

worden en dat is de strijd van binnen.” Als we die

strijd zouden voeren, dan houden alle oorlogen op.

Voordat we zover zijn, zullen we het alsmaar

blijven zoeken bij de ander.’

Het alternatief voor oorlog is niet vrede, maar innerlijke strijd?

‘Er komt vrede, zodra we de innerlijke strijd gevoerd heb-

ben. Ja, zelfs al tijdens dat proces komt de vrede nader, door-

dat we zullen ophouden onze schaduw te projecteren op

andere mensen. De Gita wijst daartoe de weg. De schoonheid

van dit boek is voor mij dat Krishna, een belichaming van de

allerhoogste goddelijke energie, zo barmhartig is om te begin-

nen op het punt waar we zijn. We zijn mensen die vergeten

zijn hoe het allemaal in elkaar zit. We zijn verward, onwetend.

De mise-en-scène voor de lessen van Krishna is een slagveld.

Dat is een fantastische vondst. God vertelt een verhaal in het

midden van een slagveld. Daar is het verhaal van God mis-

schien wel het meest hoorbaar. Op het slagveld kijken we im-

mers de dood in de ogen. En aan wie wordt het verhaal ver-

teld? Aan Arjuna, de mens in alle tijden, die op zoek is naar de

onveranderlijke waarheid die tot volkomen bevrijding leidt.

Maar waarom al die strijd? In de Mahabharata, waarvan de

Bhagavad Gita een klein onderdeel is, probeert Krishna eerst

nog de twee vijandige partijen, de Kaurava’s en de Pandava’s,

met elkaar te verzoenen. De sleutelfiguur is Karna, de zoon van

Surya, de zon, en van Kunti, de moeder van de Pandava’s. Met

een mantra, een woord van kracht, heeft Kunti dit kind van de

zon gekregen. In haar angst heeft zij het meteen afgestaan en in

een biezen mandje op de rivier gelegd, net zoals in het verhaal

van Mozes. Karna werd gevonden door een voerman. Hij weet

niet beter dan dat hij de zoon van een voerman is. Maar hij is de

oudste broer van de vijf Pandava’s en dus van de boogschutter

Arjuna. Maar hij kiest voor de tegenpartij, de Kaurava’s.

Dan komt Krishna bij Karna en zegt: “Karna, stop ermee.

Ga in godsnaam deze oorlog niet aan”. Maar uit trouw blijft hij

bij zijn standpunt. Hij zegt: “Ik heb hun genadebrood mogen

eten. De Kaurava’s hebben mij als een prins behandeld, terwijl

ik maar de zoon van een voerman ben. Hoe kan ik ze ooit on-

trouw zijn?” Daarop zegt Krishna iets heel moois: “Karna, dan

moet je maar vechten. Maar kun je vechten zonder gehecht te

zijn?” Dat is een cruciale vraag waar we allemaal mee te maken

hebben. Kunnen we het gevecht aangaan zonder ons te hechten
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Het Koninkrijk Der Hemelen

Ronald Engelse

De bijna driejarige jongen Ronny hoort na het overlijden van

zijn grootvader dat die ‘in de hemel’ is, en zegt: “Opa is in de

hemel, in de wolken, ver weg, op de wolken is hoog, lange

trap, opa kan trap niet af.” Twee weken later ging hij erop

door: “Opa niet trap af, niet springen. Hemel in de wolken.

Ronny niet in de wolken.”

Door de mededeling dat opa nu in de hemel is, wordt het voor-

stellingsvermogen van het jonge kind geprikkeld om zich een

samenhangend beeld van de wereld na de dood te maken: een

verre, lange weg; je kunt niet terug; onzichtbaar achter en bo-

ven de wolken.

Zulke beelden zie je in alle godsdiensten terug, het gaat

niet om de fysieke hemel, maar om de eigenschappen van de

hemel. We weten nu wel zeker, dat het niet de voor astronau-

ten bereikbare ‘hemel’ boven de wolken is waarin Ronny’s

opa verblijft. Welke hemel dan wel? Zijn er meerdere ‘heme-

len’, zoals bijvoorbeeld in het Onze Vader wordt gezegd? En

in het bijzonder: wat is die “hemel” waarheen onze verrezen

Heer, Jezus Christus, gevaren is?

Wat is het ‘Koninkrijk der Hemelen’ van waaruit Hij he-

mel en aarde bestuurt, gezeten aan de rechterhand van zijn Va-

der? “Hoog boven alle Overheden, Machten en Krachten,

Heerschappijen, Cherubijnen en Serafijnen en andere Hemel-

scharen, zowel in deze als in de komende tijd.”

In 2.Kor. 12 :2 is sprake van een ‘derde hemel’ die verge-

leken wordt met het paradijs. En in Hebreeuwse en gnostische

werken worden-zelfs 21 of 7 hemelen genoemd. Deze duiden

elk op een eigen bewustzijnssfeer.-In de leringen van Valenti-

nus, Simon Magus en anderen worden deze werelden be-

noemd en valt de nadruk heel sterk op het beleven en leren

kennen van die verheven transcendente en kosmische werel-

den, die alleen volledig betreden kunnen worden door iemand

die de weg van Christus ook na zijn Opstanding heeft doorge-

maakt, die de hogere werelden kan zien vanuit het perspectief

van eeuwig, tijdloos Leven.-

Christus als actieve uitdrukking van de Vader-leeft

en-heerst-in de hoogste sfeer, die van de Goddelij-

ke-Macht,-Majesteit en Glorie. Hij werkt in de sfeer, waar Hij

als eeuwige Hogepriester voortdurend zichzelf – het lichaam

van Christus – offert als het eeuwig offer.

In-Ef. 4: 9-12 lezen we dat Christus opsteeg door alle he-

melen om alles te vervullen met zijn aanwezigheid.-Deze ver-

vulling wordt meestal beschreven als een wereld van engelen.

Door die lichtende volheid krijgt iedere hemel zijn eigen taak

van lering, achtereenvolgens die van alle apostelen, van alle

profeten, van de vier evangelisten, van de pastors en onderwij-

zers (Ef. 4: 11). Allemaal samen worden zij (en wijzelf als we

de 40 dagen na Pasen volgen) opgeleid om Hem als Chris-

tus-Koning steeds beter te dienen en het lichaam van Christus

te vormen… “Zo komen we allen tot eenheid in de volmaakte

mens”, schrijft Paulus. Door die verschillende typen leraren te

noemen, vertelt Paulus in feite iets over de aard van die zeven

hemelen. De hemel van waaruit de apostelen getuigen is de

directe afglans van de goddelijke Christus als Koning der He-

melen; de profeten zijn boodschappers van directe inspiratie,

die uitstijgt boven alle tijden, de evangelisten verkondigen zijn

heilsboodschap in de vorm van de prachtige verhalen en gelij-

kenissen in het evangelie, de pastors zorgen ieder voor de le-

venden en doden van hun eigen gemeenschap en de onder-

wijzers zijn de uitleggers, die alles verduidelijken. Via al deze

leraren en via de engelenkrachten kan de Heer zijn Koninkrijk

tot op de aarde vestigen en kunnen zij als zijn dienaren uitein-

delijk toe groeien naar Hem, die het hoofd is, de tronende

Christus. “Aan hem ontleent het hele lichaam zijn samenhang

en onderling verband. Het groeit door de juiste werkzaamheid

van ieder lichaamsdeel en het bouwt zichzelf op door de lief-

de” (Ef. 4: 16). Op de H. Sacramentsdag-vieren we vooral het

offer van dit grootse, stralende, levende lichaam van Christus.

Je kunt het feest van Hemelvaart in het perspectief van de

tijd zien: dan is Hemelvaart het einde van de lange ontwikke-

lingsweg, die begon in de diepste, scheppende diepte van de

Grote Moeder, de maagdelijke Ruimte en die via de geboorte,

doop, verheerlijking, verrijzenis en hemelvaart van de Heer

eindigt in de hoogste hemel. In deze visie is het Koninkrijk der

Hemelen een toekomstbeeld dat in de Bijbel zijn einde vindt in

het Laatste Oordeel.

Maar er zijn in de Bijbel verschillende passages (bijv. Mt.

12 en Lc. 11) waarin de Heer de uitspraak doet dat – na het uit-

werpen van kwade krachten – het Koninkrijk der Hemelen nu

reeds aanwezig is. Dit levert een zeer theosofisch, zelfs Krish-

namurtiaans beeld: de inwijdingsweg van Christus van zijn ge-

boorte tot en met zijn hemelvaart betekent niet anders dan dat

het menselijk bewustzijn de potentie bezit om nu, ogenblikke-

lijk, tot alle hemelse niveaus op te stijgen.

Ronald Engelse (1943) is priester in de Vrij-Katholieke Kerk, werk-

zaam in de kerkgemeente Rotterdam. Hij studeerde af in biologie aan

de universiteit van Utrecht en werd docent in het voortgezet onderwijs.

Reeds in zijn studententijd raakte hij onder de indruk van de leringen

van Krishnamurti. Hij werd tevens yogaleraar en verlegde zijn aandacht

later naar de theosofie. Hij geeft nog regelmatig cursussen en lezingen.
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Geknotte bomen - foto: Rudolf Smit

Kerk en Religie

De ‘Lichtschat van de ziel’, de lichtkern ‘in het menselijke

hart’, kan ontvankelijk worden voor deze krachten uit het

Lichtrijk. De aldus bezielde materie zal zo met het licht van de

Kennis (gnosis), met Geest worden doordrongen, om de hyle

te kunnen overwinnen, te laten versterven en te veranderen.

Een opmerkelijke boodschap in onze tijd, waarin de term ‘on-

stoffelijk’ steeds meer gebezigd wordt.

Een treffend citaat van Mani:

“Streeft en strijdt, mijne geliefden,

opdat ge schone paarlen zult worden,

en door de duikers van het Licht

ten hemel wordt geleid,

zodat gij in een eeuwig leven

vrede zult mogen vinden.”

Na de dood van Mani heeft zijn troostrijke leer nog eeuwenlang

invloed gehad, maar uiteindelijk slaagde de kerk erin deze be-

weging, net als bijvoorbeeld de Bogomilen en Katharen, uit te

roeien. Maar Mani’s Lichtschat is al die eeuwen gebleven, tot in

onze tijd toe. Niet zo verwonderlijk, dat Johan een Maniche-

ïsche Kerk oppert in plaats van een Vrij-Katholieke…

‘De Schatkamer van het Licht’… Het boek verscheen al in

1997, maar ik wil er in deze serie boekaankondigingen graag

nog eens de aandacht op vestigen. – LdK

‘Mani’s Lichtschat’.

Rozekruis Pers 1997

De vele gezichten van Hermes
Wie kent ze niet, de boeken van Jacob Slavenburg? Hij is mede-

vertaler van de Nag Hammadi geschriften in het Nederlands en

publiceerde zeer toegankelijke boeken over de hermetische gno-

sis, het vroege christendom en over esoterische bewegingen.

Zijn laatste boek ‘De Hermetische Schakel’ geeft op even-

eens toegankelijke wijze de overdracht weer van de hermeti-

sche wijsheid door de eeuwen heen. Hermes is een van de

oudste wijzen van de mensheid, bron van universele kennis.

Slavenburg volgt de mega-wijze in zijn manifestatie als de

Egyptische Tot, als de Griekse Hermes en de Arabische Idris.

Hij beschrijft deze Trismegistus als de indrukwekkende magi-

sche filosoof van de Renaissance, als mythische gestalte bij

Rozekruis en Vrijmetselarij en als de alchemische Mercurius

bij Carl Gustav Jung.

Met het in kaart brengen van de integrale hermetische traditie

vouwt zich het oude weten als een bloem open. In Hermes komen

alle lijnen samen: Egyptische oerwijsheid, Griekse filosofie,

Joodse traditie, christelijke openbaring en universele wetenschap-

pen als mathematica, magie, filosofie, astronomie, (al)chemie,

heelkunde, botanica en natuurwetenschap. Slavenburg laat in dit

magistrale werk de vele gezichten zien van Hermes.

Wie zich hierin wil verdiepen moet dit overzichtelijke,

boeiende boek zeker aanschaffen.De volgende keer kom ik

uitvoeriger op dit boeiende boek terug. – LdK

Jacob Slavenburg, ‘De Hermetische Traditie’.

Ank-Hermes 2003.

Worden engelen en bijnadoodervaringen eindelijk

serieus genomen in kerk en theologie?

Zijn vader was een bekend theoloog, en schreef ‘Anno Domi-

ni’ en ‘Als de goden sterven’. Diens zoon, dr. L.F. de Graaf,

predikant in Ophemert en Zennewijnen, zet de lijn van zijn va-

der voort, door voorbij theologische dogma’s te zien.

In zijn bij het Boekencentrum verschenen boek ‘De ver-

dwijning der engelen uit kerk en theologie. Engelen, Oude

voorstellingen en nieuwe ervaringen’ gaat hij in op de vraag,

waarom in kerk en moderne theologie niet meer over engelen

gesproken wordt, terwijl engelen in de Bijbel en in de christe-

lijke traditie van grote betekenis zijn geweest.

Hij onderzoekt de oorzaken van dit verdwijnen van eng-

elen uit kerk en theologie. Verrassend is ook het feit, dat hij

onderzoekt of de hedendaagse ervaringen, zoals bijna-dooder-

varingen, op één lijn met de klassieke engelenleer gesteld kun-

nen worden.

Ik kom een volgende keer op dit belangrijke boek terug.

Belangrijk, omdat – na theologen als de jezuïet Karel Douven,

Hans Stolp e.a. – nu ook andere theologen gaan inzien, dat er

met het dogmatische badwater ook veel engelen en -ervaring-

en zijn weggespoeld. Het gist in de kerken die geen antwoord

meer kunnen geven op oude zingevingsvragen. Niet voor niets

gaat De Graaff in op het verdwijnen van de hemel en het ver-

val van christelijke waarheden.

Hij heeft een doorwrocht boek geschreven, dat hopelijk ve-

len in de kerken en daarbuiten aan het denken zal zetten en

wellicht ook voor een rentree van de engelen in de protestantse

eredienst zal zorgen. – LdK

Ds. dr. L.F. de Graaff: ‘De verdwijning der engelen uit kerk en theo-

logie’. ‘Engelen. Oude voorstellingen en nieuwe ervaringen’.

ISBN 90 239 1538 0. – 2004. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer.

* * *

Boekeninfo (kort)

Kashinath Trimbak Telang: ‘De Anugita’ (een vervolg op de

Bhagavad Gita). Ankh-Hermes 2004

Evenals de Bhagavad Gita en de Sanatsugâtîya is de Anugita

een van de ontelbare episoden uit de Mahâbbârata. De Anugita

(anu) betekent ‘na’ of ‘voorbij’ en gita ‘lied’, dus na of voorbij

het lied. Het kan worden gezien als een voortzetting, een ‘af-

tersong’ van de Bhagavad Gita of – eerder – een korte herha-

ling van dit onvolprezen werk.

Arjuna wil dat Krishna, voordat hij weer terugkeert naar zijn

volk, dat wat hij eerder aan kennis ontving nog eens herhaalt.

Krishna zegt dat hij de Bhagavad Gita niet woordelijk kan herha-

len, maar hij is wel bereid aan Arjuna dezelfde kennis in andere

woorden mee te delen in de vorm van een oud verhaal. –LdK

William Quan Judge: ‘De Bhagavad Gita, het Boek van Devotie’.

Ankh-Hermes 2003.

Bedoeling van deze uitgave van de Bhagavad Gita is – in de

geest van de oorspronkelijke Engelse vertolking (1890) van

William Quan Judge – een Nederlandse vertaling te bieden,

die daarmee in overeenstemming is. De oorspronkelijke ver-

tolking geeft op heldere en praktische wijze als Het Boek van

Devotie de wijsheid die de Gita bevat weer, zonder dat je

wordt gehinderd door een dichterlijk taalgebruik en bijna ein-

deloze filosofische commentaren. Het doel was een vertolking
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tot stand te brengen, waarin heel direct de inspiratie kon wor-

den gevonden om – met de devotie als uitgangspunt – de Wijs-

heid van de Gita te hanteren in de praktijk van het dagelijks

leven. Een té letterlijke of dichterlijke uitgave zou daaraan niet

hebben beantwoord, vooral met het oog op de vele Sanskriet-

termen, begrippen en uitdrukkingen, die doorgaans voor wes-

terlingen moeilijk te begrijpen zijn. Daarom is in de vertolking

van de Gita door William Quan Judge op veel plaatsen de let-

ter opgeofferd aan de geest. Het begrip devotie krijgt daardoor

een nadrukkelijke betekenis. Dit handzame boekje beleefde in-

middels een tweede druk. – LdK

Edwin Bernbaum: ‘Op zoek naar Shambala, een mythisch

koninkrijk achter de Himalaya’. Ankh-Hermes 2002.

Een boeiend boek dat tot doorlezen uitnodigt, tot in de kleine

uurtjes. Shambala prikkelt immers de fantasie en er is al veel

over geschreven.

Eeuwenlang geloofden de bewoners van Tibet en Mong-

olië in het bestaan van Shambala, een mythisch koninkrijk in

de afgelegen bergen van de Himalaya in Centraal-Azië. Vol-

gens de overlevering bewaakt een aantal verlichte vorsten de

hoogste wijsheid voor de tijd, dat alle spirituele waarden in de

uiterlijke wereld teloor zijn gegaan in oorlog en vernietiging.

Op dat moment, zo zegt de legende, zal er een grote koning uit

zijn as herrijzen en de kwade machten vernietigen, om een

gouden nieuwe tijd definitief te vestigen.

Bernbaum (auteur en docent godsdienstwetenschappen en my-

thologie) toont zich gelukkig een nuchter man; aan de hand

van Tibetaanse en Sanskrietteksten, interviews met Lama’s in

Nepal en India en op basis van zijn eigen ervaringen in de Hi-

malaya, geeft hij een gedetailleerde kijk op deze intrigerende,

maar vooral ook omstreden legende.

De geschiedenis van en de profetie over Shambala kunnen

we volgens hem zien als een allegorie voor de algehele loop

van ons leven – vanaf de onschuld van het kind naar de rijp-

heid van de ouderdom.

Bernbaum spreekt over onze innerlijke reis, over het wek-

ken van het individu, maar de profetie belooft veel méér dan

dat: zij voorspelt de komst van een gouden tijdperk waarin ie-

deréén grote vooruitgang op de weg naar verlichting zal boe-

ken. Dit maakt volgens hem duidelijk dat de innerlijke reis

niet is bedoeld om ons te helpen ons uit de wereld terug te

trekken, maar om ons te helpen de wereld te transformeren tot

een oord dat bevorderlijk is voor het bereiken van de bevrij-

ding voor allen. In feite laat de profetie uitkomen dat we – al-

leen wanneer onze diepste wezenskern is gewekt, of wanneer

we toegang ertoe hebben gevonden – daadwerkelijk de wereld

ten goede kunnen veranderen. Het gouden tijdperk staat wel-

licht voor een tijdelijke toestand van verwerkelijking, die in de

innerlijke reis keer op keer moet worden bereikt. – LdK

Peter Güllekes: ‘De hemelen geven antwoord’. De Ster 2003.

Dit is een uitstekend boek om met het gedachtegoed en de

openbaringen van de mysticus Jacob Lorber (1800-1864) ken-

nis te maken. In het omvangrijke oeuvre van Jacob Lorber

werd onder meer het tweevoudige (deeltjes- en golf)karakter

van het licht met het trillingsgetal van de verschillende kleuren

schriftelijk vastgelegd, ruim voordat Newton en Huygens zich

met deze verschijnselen bezighielden. Pas in 1925 zijn deze

uitspraken door Broglie wetenschappelijk bevestigd. Tot zover

wat feitenmateriaal. Er staan veel zeer bijzondere beschrijvin-

gen in de werken van Jacob Lorber, zoals van de ontwikke-

lingsstadia van de aarde, met o.a. de miljoenen jaren oude

vooradamitische mensen, de milieuverontreiniging en de ge-

volgen daarvan voor de mensheid, de vernietiging van de bos-

sen met de gevolgen ervan, de werkloosheid ten gevolge van

robotten en computers, de ontkerkelijking enz .

Tot in de jaren twintig van onze eeuw waren de astrono-

men van mening, dat de Melkweg de enige bestaande galaxie

van het heelal was. Pas in 1925, nadat de 2,5 meter telescoop

Mount Wilson was geopend, bewees Edwin Hubble dat er

meer galaxieën zijn. 75 jaar eerder werd aan Jacob Lorber ge-

dicteerd dat er miljoenen galaxieën zijn en wat hun betekenis

is voor het universum..

Lorber noemde zichzelf een ‘onnutte dienstknecht van

God’, maar vanaf het moment waarop deze innerlijke stem

zich voor het eerst aan hem kenbaar maakte, stonden de open-

baringen die hij op die manier ontving in zijn leven centraal.

Bijna elke dag schreef hij enkele uren achtereen, zonder ook

maar een moment te pauzeren om iets in de tekst te verande-

ren. In 24 jaar – tot aan zijn overlijden in 1864 – ontstond zo

een werk van ongeveer 10.000 bladzijden.

Peter Güllekes was een zoeker naar waarheid, aanvankelijk

een cynicus op spiritueel gebied. Hij twijfelde aan de traditio-

nele antwoorden op vragen die de mensheid al eeuwenlang be-

zighouden. In de geschriften van Lorber vindt hij veel ant-

woorden die hart en hoofd tevreden stellen, maar de twijfel

blijft… De omvang van de geschriften, het taalgebruik, de ge-

loofwaardigheid van deze ‘profeet’.

Uiteindelijk raakt hij toch in de ban van Lorber en het is

boeiend Güllekes in zijn goed gedocumenteerde zoektocht te

volgen. Voor wie kennis wil maken met de werken van Lorber

is het boek van Güllekes een must. – LdK

Satprem: ‘Sri Aurobindo of het avontuur

van het bewustzijn’. Sigma 2003

Wie meer wil lezen over Sri Aurobindo, de meest opmerkelij-

ke denker van het moderne India, raad ik aan het boeiende

boek ‘Voorbij de mens, leven en werk van Sri Aurobindo’ en

‘De Moeder’ van Van Vreckhem te lezen ( Ankh-Hermes).

Bij Sigma verscheen van Satprem ‘Sri Aurobindo of het

avontuur van het bewustzijn’. Satprem maakte Aurobindo ja-

renlang mee en heeft veel over hem gepubliceerd. Hij woont

en werkt in Parijs, waar hij een eigen instituut heeft. Het boek

bevat een biografie van Sri Aurobindo, die evenals zijn vader

in Engeland studeerde en dus het Europese denken kende, en

een weergave van zijn leer, die op een innerlijk groeiproces

doelt en steunend op onbegrensde geestelijke krachten de weg

naar het ‘Supramentale’ wijst.

Het boek verschaft ook aan de westerse lezer(es) een diep in-

zicht in het Indiase denken en toont aan, dat dit in gebieden

doorgedrongen is, die ons en onze psychologische methoden

nog weinig bekend zijn. – LdK

Georges van Vreckhem: ‘De Moeder, het

verhaal van haar leven’. Ankh-Hermes 2004

De Moeder speelde in het leven van Sri Aurobindo, zoals

wordt vermeld in het eerder genoemde boek van Van Vreck-

hem, een belangrijke rol.

Zij werd in 1872 als Mirra Alfasa in Parijs geboren. Ze

werd kunstenares en nam deel aan het sprankelende culturele

leven van Parijs rond 1900. Daarnaast leidde ze een ‘verbor-
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Boekbesprekingen

werkelijking stellen tegenover het nieuwe, holistische streven

naar integratie van de delen tot een geheel. Dan zien we in het

denken de verandering van rationeel naar intuïtief, van analyse

naar synthese, van reductionistisch naar holistisch en van

rechtlijnig naar niet-rechtlijnig, of netwerkverbanden. Ten

aanzien van maatstaven, waardetoekenning en uitingen is er

een verschuiving van expansie naar behoud, van concurrentie

naar samenwerking, van kwantiteit naar kwaliteit en van over-

heersing naar deelgenootschap.3

De betekenis voor de Kerk

Wat heeft dit allemaal met de Kerk van doen? De Kerk, onze

Kerk, is een holistische gemeenschap, althans in wording. In die

zin en met het bovenstaande in gedachte, loopt zij vooruit op de

veranderingen die gaande zijn – de Kerk waarvan Paulus, al-

weer!, zegt dat wij leden zijn van één lichaam. Het is verrassend

om te lezen (1Kor12:12,13,20; 25,26; Rom 12:4,5) hoe actueel

zijn visie van toen nu is. Hij spreekt over het met elkaar verbon-

den zijn en afhankelijk zijn van elkaar en één in Christus. Dat

het in de praktijk niet zo ideaal is, heeft mogelijk te maken met

het wel met woorden uitspreken, maar (nog) niet beseffen,

evenmin geheel ervaren. De Kerk zal daarom dat overstijgende

bewustzijn moeten bewerkstelligen, een overgang van het profa-

ne naar het sacrale van de eenheid van alle leven.

Het normale, rationele bewustzijn is slechts een type be-

wustzijn; daarbuiten, voor de meesten onder ons geheel onbe-

wust, liggen andere bewustzijnsvormen, gescheiden door

dunne sluiers. Het is heel goed mogelijk door het leven te gaan

zonder hun bestaan te vermoeden. De werkelijkheid, ervaren

door een rationeel bewustzijn, is dan een gedeelde, onvolledi-

ge werkelijkheid. Toch zullen de sluiers plots kunnen optrek-

ken door de juiste ‘prikkels’, zoals flitsen van inzicht, woor-

den, klanken (muziek), beelden, symbolen – alle afkomstig uit

het tot nu toe onbewuste. Waartoe die prikkels ons brengen, is

een andere, meer omvattende bewustzijnstoestand en het dan

ervarene zouden we onder een noemer kunnen plaatsen: holis-

tische of mystieke ervaring. De ruimte waarin dat gebeurt, is

vanuit religieus perspectief dan een geheiligde ruimte gewor-

den, al dan niet begrensd door mensenhanden – ook de natuur

kent die ‘ruimten’.

Niet elke kerk met haar klanken, woorden en symbolen (in

beelden en geloofsvisies) is een geheiligde ruimte; niet elke

geheiligde ruimte kan de prikkel tot stand brengen. Ontvan-

kelijkheid daartoe is een voorwaarde en ook dat garandeert

nog geen mystiek.

De rol van de Kerk

Een Kerk in al haar schakeringen heeft mijns inziens tot voor-

naamste taak en doel degenen die haar zoeken zulk een ruimte

te bieden. En wonderlijk genoeg zijn anderen daarin medebe-

palend, immers, wij samen, de mensen zelf, vormen de Kerk,

maar te veel wordt met ‘kerk’ alleen het gebouw in verband

gebracht of, wat beter geassocieerd, het leerstellige, groten-

deels mentale bouwwerk.

Mystieke ervaringen zijn steeds ervaringen van heelheid,

een bewustwording van de verbondenheid met de ander. De

ander staat immers dan niet meer op zich – en de gevolgen ui-

ten zich in een gemeenschap van mensen en daarbuiten. In

christelijke termen is dat de wezenlijke band van de naasten-

liefde die zich gemakkelijk – indien die echt ervaren wordt –

laat uitbreiden tot de wereld. Of anders gesteld: het Koninkrijk

der Hemelen op aarde ontstaat.

De Kerk heeft andere taken en doelstellingen waartoe op

het sociale vlak het bijdragen tot de gelijkberechtiging van

vrouwen en mannen behoort, een proces dat grotendeels bui-

ten de Kerken om een halve eeuw geleden pas werkelijk tot

stand begon te komen, maar nog lang niet is voltooid. Dat

onze Kerk, met andere, nu uiteindelijk de positie van vrouwen

gelijkstelt aan die van mannen door het gewijde ambt zonder

onderscheid open te stellen, is zeker van grote betekenis, ook

al vindt dit plaats op kleine schaal binnen een Kerk van ge-

ringe omvang.

Tot de andere taken en doelstellingen behoort zeker het

leerstellige – de visie op Gods-, mens- en wereldbeeld – dat

zingevend op het bestaan werkt. Dit is wel bijzonder van be-

lang, maar toch minder wezenlijk. Het leerstellige aspect van

de Kerk spreekt inmiddels nauwelijks meer aan, laat staan dat

er sprake is van ervaren.

Tot het wezenlijke behoort dus, veel meer nog dan haar

leerstellige taak en ‘de verkondiging van het evangelie’, die

sacrale bewustwording. De Kerk heeft de crisis waarin zij zich

bevindt dan ook ten dele te wijten aan eeuwenlange verwaar-

lozing van dit wezenlijke van haar Kerk-zijn. Dat aan sacrale

bewustwording en ervaring nu sterke behoefte is, moge onder

meer blijken uit de grote aandacht en vraag naar spiritualiteit. 4

Frank den Outer (1934) is de regionair bisschop van de Vrij-

Katholieke Kerk in Nederland. In de jaren ’60 was hij een viertal jaren

werkzaam bij een bedrijf in het UK, na te zijn afgestudeerd aan de TU

Delft. In 1963 werd hij tot priester gewijd. Terug in Nederland kwam hij

in dienst van een elektro- technische, industriële firma die hem in vele

delen van de wereld bracht. Zijn bisschopswijding vond plaats in 2002.

De auteur is sterk christocentrisch ingesteld, erkent dankbaar dat

spirituele stromingen in theosofie en gnostiek verdiepend hebben

gewerkt, en nog werken, op het vrij-katholieke denken en de liturgische

vormen. Hij meent dat de synthese met deze ten dele niet-christelijke

esoterie steeds in christelijke termen dient te worden verwoord.

Noten
1 Paradigma: volgens Van Dale – groot woordenboek hedendaags

Nederlands: “Constellatie van overtuigingen, waarden en handelwijzen

die door de leden van een bepaalde samenleving worden gedeeld”.

2 The Aquarian Conspiracy – personal and social transformation in the

1980s. Marilyn Ferguson, 1980, 448 p., Tarcher, Los Angeles.

3 Onder verwijzing naar tabel 1.1 uit het verhelderende werk “Het

levensweb – levende organismen en systemen, inzicht in de grote sa-

menhang”. Fritjof Capra, Kosmos, Utrecht, 1996, 320 p.

4 Spiritualiteit wordt aan de Nederlandse universiteiten gedoceerd. Er zijn

avondcursussen, sinds begin jaren ’90 aan de VU, Amsterdam, onder de

titel Wijsbegeerte en Spiritualiteit, wijsgerige verheldering van

spiritualiteit en mens-zijn, uitgaande van de Westerse traditie met haar

Griekse, Joodse en Christelijke bronnen. (Dus voornamelijk een

Christelijke en Joodse spiritualiteit; er zijn ook niet-religieuze vormen

van spiritualiteit). In Arnhem (in het kader van het Stadspastoraat):

Leven met jezelf – spiritualiteit, (zelf)reflectie, geleid door een docente

Spiritualiteit en Mystiek, (cursus 2003/4).

Enkele toonaangevende publicaties:
Spiritualiteit - vormen, grondslagen, methoden, Kees Waaijman, uitgave Kok

Kampen, 954 p., 2000; 3e druk 2001. De auteur is hoogleraar

Spiritualiteit aan de KU, Nijmegen.

Spirituality for the skeptic - the thoughtful love of life, Robert C. Solomon,

uitgave Oxford University Press, 2002, 159 p. De auteur is hoogleraar

Business and Philosophy aan de University of Texas, Austin.

A Dictionary of Christian spirituality, Gordon S. Wakefield, editor, uitgave

SCM Press London, 1993, 6e druk, 1996, 400 p.
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Zijn we op de juiste weg?

Waar gaat het naar toe?

+ Frank den Outer

De situatie

We leven in een overgangstijd, zo wordt vaak naar voren ge-

bracht. Zeker is, dat er op alle gebieden van de samenleving en

van de wereld grote veranderingen plaatsvinden, in snel tempo

en wederzijdse beïnvloeding. De ene verandering roept de an-

dere op. Door de grote mate van communicatie en mobiliteit is

de wereld één grote samenleving geworden, of we dat nu wil-

len of niet. Veranderingen treden ook op in ons beeld van de

werkelijkheid en in ons denken, voelen en handelen. Beperken

we ons tot het Westen, dan is het hele samenstel van gedeelde

overtuigingen, waarden en handelwijzen, dat vele eeuwen de

cultuur bepaalde, sterk aan het veranderen; er is dus sprake

van wat wel genoemd wordt een paradigmaverschuiving1 die

ook op de rest van de wereld haar invloed heeft. Omgekeerd

natuurlijk ook: wij worden sterk beïnvloed door wat er ver van

ons en dichterbij gaande is. De wereldomvattende communi-

catiemiddelen en de grote mate van mobiliteit door vlieg- en

ander gemotoriseerd verkeer maken dat we betrokken raken

bij praktisch iedereen en overal. Dit heeft mede tot gevolg dat

het denken en het beeld van de werkelijkheid aan sterke veran-

dering onderhevig zijn.

Die veranderingen laten zich duidelijker onderkennen door

na te gaan wat het paradigma inhield dat nu aan het verdwij-

nen is; dat op alle niveaus van denken en samenleving onze

Westerse cultuur gedomineerd heeft en de rest van de wereld

grondig heeft beïnvloed, en wel gedurende honderden jaren.

Het verdwijnende paradigma

Het houdt noodzakelijkerwijze beperking en onvolledigheid in

om te trachten dit paradigma in het kort weer te geven, dat het

hele samenstel van gedeelde overtuigingen, waardentoeken-

ning, handelwijzen, denkwijzen en het beeld van de werkelijk-

heid omvat.

Het universum, het heelal, werd gezien als een mechanisch

systeem, opgebouwd uit elementaire bouwstenen en onder-

worpen aan onveranderlijke natuurwetten; het menselijk

lichaam, samengesteld uit onderdelen, als een machine en in

overeenstemming daarmee behandeld bij gezondheid en ziek-

te; het leven in een gemeenschap, beschouwd als een concur-

rentiestrijd om het bestaan (in navolging van Darwins visie op

de dierenwereld, met natuurlijke selectie en overleving van de

sterkste); geloof in onbegrensde materiële vooruitgang, gedre-

ven en gewaarborgd door economische en technologische

groei. En een samenleving waarin vrouwen overal en op alle

gebieden ondergeschikt werden gesteld aan mannen, alsof het

een fundamentele natuurwet betrof. Kiemen van deze laatste

houding ten aanzien van vrouwen vinden we al in het vroege

Christendom, met name bij de apostel Paulus in een van zijn

brieven (1Kor 11:7b-9; 14:34; deze brief bevat ook – in

hoofdstuk 13 – het ‘hooglied van de liefde’!); zijn standpunt

wordt nog steeds in sommige reformatorische kringen ongenu-

anceerd gehandhaafd.

Op het gebied van al deze genoemde en andere uitgangs-

punten is na eeuwen een grondige herziening gaande, op klei-

nere schaal al voorbereid in het begin van de vorige eeuw,

versneld doorgezet gedurende de laatste tientallen jaren en

duidelijk verwoord in de beginjaren ’80 in het boek De Aqua-

rische samenzwering.2

De veranderingen

Wat houden de veranderingen in? Ook die kunnen niet in kort

bestek volledig worden weergeven.

De meest in het oog springende is het besef van onderlinge

verbondenheid en afhankelijkheid, met andere woorden: een

holistische visie die echter nog in eerste instantie alleen wordt

beseft, en nog niet ervaren.

Die onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid leiden er-

toe dat van alle aspecten – de problemen, de verschijnselen – op

zich niet goed zijn te begrijpen en, in geval van problemen, niet

onafhankelijk van andere problemen kunnen worden opgelost.

De stabilisering – bij voorbeeld – van de wereldbevolking kan

niet worden bereikt zonder armoede te bestrijden en een reeks

van andere factoren erbij te betrekken. Deeloplossingen van we-

reldproblemen zijn, op z’n hoogst, tijdelijk van aard. Het leven

in stand houdende milieu – het behoud dus van de biosfeer en

het menselijk leven – kan alleen door waakzaamheid en maatre-

gelen op mondiale schaal worden gewaarborgd.

Ecologie, gebaseerd op de fundamentele onderlinge af-

hankelijkheid van alle verschijnselen, is een van de sleutel-

woorden voor de gaande verandering van paradigma, maar dan

gezien op het diepste niveau. Als het alleen mensgericht is, als

de mens zich boven en buiten de natuur plaatst en alleen aan

de natuur gebruikswaarde toekent, als de mens eigen bestaan

en leven niet ‘uitbreidt’ tot en met de natuur, dan is die ecolo-

gie niet toereikend. Ook de gehele schepping moet worden

omvat. En als dit wordt beseft en ervaren, is dit dan niet een

vorm van spiritueel of religieus bewustzijn?

Direct in verband met de zich ontwikkelende ecologie staat

de emancipatiebeweging van vrouwen. Misschien is dit een

wat onverwachte gedachte, maar de vrouw wordt immers door

de eeuwen heen met de natuur, de aarde en haar vruchtbaar-

heid geassocieerd, en de uitbuiting van de natuur en de onder-

werping en ondergeschiktheid van de vrouw aan de man

worden als met elkaar samenhangend gezien.

Bepalen we ons nu tot de houding en het denken van en

over het eigen bestaan, groepen, samenleving en wereld, dan

kunnen we het oude, maar nog bestaand streven naar zelfver-
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gen’ leven dat rijk was aan innerlijke ervaringen. In 1914 ont-

moette ze op een reis in Pondicherry (India) Sri Aurobindo.

Deze ontmoeting bleek een keerpunt te zijn in haar leven.

Enkele jaren later voegde ze zich definitief bij Sri Aurobindo.

Sinds 1926 werd ze de Moeder van de Sri Aurobindo Asram

genoemd. Samen met Sri Aurobindo werkte ze aan hun Inte-

grale Yoga voor de neerdaling van het supramentale bewust-

zijn en de verwezenlijking van een nieuwe mens en een

nieuwe aarde. Zo legden de Moeder en Sri Aurobindo de

grondslag voor de versnelde evolutie van de mensheid. Even-

als het vorige werk van Van Vreckhem is dit fascinerende

boek heel toegankelijk en helder geschreven. – LdK

Egbert Asshauer: ‘De grote meesters uit Tibet’.

Ware gebeurtenissen uit het uiterlijke, innerlijke en geheime leven

van de belangrijkste Tibetaanse Lama’s. Ankh-Hermes 2004.

Op het ‘dak van de wereld’ kon in het verleden een esote-

risch weten opbloeien, dat zijn weerga op aarde niet kent.

Meer dan duizend jaar geleden bereikte de Vedische wijsheid

van de grote rishi’s en yogi’s uit India Tibet. Beschermd door

de unieke geografische ligging kon zich dit weten van meester

tot meester in de tulku-traditie verbreiden. De verlichte

Lama’s gingen na hun dood niet naar het Nirwana, maar keer-

den in nieuwe lichamen terug om de mensheid te helpen.

Vanwege zijn vertrouwenspositie bij de Tibetanen lukte

het Egbert Asshauer, een jarenlange vriend van de Dalai

Lama, tot nu toe niet-geopenbaarde verkondigingen van Tibe-

taanse meesters op te tekenen. De geestelijke vermogens van

de grote Lama’s overstijgen heel vaak het bevattingsvermogen

van oningewijden – en toch zijn er talloze geloofwaardige be-

wijzen voor de beschreven gebeurtenissen. De auteur gaat de

voorspellingen van deze grote leraren en de aankondigingen

van hun wedergeboorte na, en komt daardoor terecht bij de

jonge tulku’s: oude meesters in nieuwe lichamen. – LdK

Donald Schnell: ‘De initiatie’

Babaji’s zegen van goddelijke liefde.

Ankh-Hermes 2004

Donald Schnell zou als klein kind in dromen en visioenen

contact hebben gehad met Indiase meesters en was naar eigen

zeggen altijd ‘dorstend naar een begrip van mijn verbinding

met God’.

In 1997 zou hij naar zijn meester Swani Nagadanda in

India zijn geroepen om geïnitieerd te worden in de Swami-

orde. Maar voordat het zover was, reisde hij nog wat rond en

ontmoette – geheel onverwacht – Babaji, de onsterfelijke

meester uit het boek van Paramhana Yoganda Autobiografie

van een yogi.

Het is niet gemakkelijk, zo niet onmogelijk om Babaji te

omschrijven of ergens mee te vergelijken. Het leren kennen

van Babaji is in elk geval een heel persoonlijke belevenis. Dat

wordt nog eens onderstreept door de vele gezichten die Babaji

in de relatief korte periode van zijn verschijning op aarde, van

1970 tot 1984, aan ons heeft getoond.

Er zijn vele Babaji’s. Volgens de legende verschijnt hij uit

het niets in een stoffelijke vorm, zonder dat hij is geboren uit

een moeder, zoals dat met normale stervelingen gebeurt. Vol-

gens de legende is hij altijd aanwezig op aarde. Als hij een-

maal in stoffelijke vorm is verschenen, gaat hij wel zoals alle

normale mensen gewoon dood en verschijnt dan weer opnieuw

uit het niets.

Zijn laatste, hier bekende verschijningsvorm was Haidakhan

Babaji.Hij verscheen in 1970 in een grot aan de voet van de

Kailash-berg. Volgens de legendes was dat de plaats waar ooit

de god Shiva met zijn partner Parvathi woonde.

Ook in het genoemde boek van Yogananda is sprake van

verschillende ontmoetingen. Ontmoetingen die me nooit heb-

ben losgelaten.

Zijn ashram bestaat nog steeds en ligt in Haidakhan, bij

Kathgodam in Utar Pradesh, India. In dit boek beschrijft Donald

Schnell zijn ontmoetingen en gesprekken met Babaji, die als het

ware blijven natrillen. Het zijn woorden die blijven hangen.

Ik heb het boek in de trein laten liggen en moest een nieuw

exemplaar aanschaffen. Degene die het boek vond, zal er veel

aan hebben. Het gebeurde niet zonder reden. – LdK

Regina Sara Ryan: ‘Durf te bidden’.

Onvoorwaardelijk vertrouwen in God.

Ankh-Hermes 2003.

Dit is een intrigerend, ontroerend boek, geschreven voor

mensen die, zonder naïef te zijn, gereed zijn om dieper in te

gaan op het wonder en het mysterie van een relatie met het

Goddelijke. Tevens een boek dat bestemd is voor die mensen

die ernaar hunkeren om van bidden een manier van leven te

maken, in plaats van een ‘hobby’ die je zo nu en dan beoefent.

Ook een uitgave met een uitnodiging om in je leven de moge-

lijkheden van het bidden te verruimen en je verlangen naar

persoonlijk welbevinden, geborgenheid, voldoening en voor-

spoed te verheffen tot een intense en ontzagwekkende toewij-

ding aan het leven.

Regina Sara Ryan geeft ook een advies: “Schrijf je gebe-

den op”. Zelf zegt ze ervan: “Mijn gebed opschrijven inspi-

reert mij om meer te bidden. Het helpt mij tevens de gebieden

van het spirituele pad, die tijdelijk worden geblokkeerd door

doornen van onzekerheid, begaanbaar te maken. Soms ben ik

verbaasd over de helderheid die naar boven komt, wanneer ik

over een bepaald onderwerp aan het schrijven ben. Ik kom

werkelijk ergens; ik begrijp iets waarvan ik dacht dat ik het

voordien niet begreep.”

Verder zegt ze in dit bemoedigende boek: ”Ik ben vóór

bidden. Punt uit. Zelfs stuntelig bidden, onvolwassen bidden,

manipulatief bidden, elke weerspiegeling van wat God is – hoe

armzalig ook – is een poging om God in je leven te brengen en

daar sta ik helemaal achter. Iedereen moet beginnen waar hij

of zij is, of bij nul. Maar voor het opbouwen van een gebeds-

leven is iets meer nodig dan alleen maar aandacht en intentie;

we moeten erin groeien.” – LdK

Ravi Ravindra: ‘Wetenschap en eeuwige wijsheid in een

veranderende wereld’. Ankh-Hermes 2004.

Op de valreep ontving ik van de uitgever dit fascinerende

boek van deze emeritus-hoogleraar vergelijkende godsdienst-

wetenschappen aan de Dalhouse University in Halifax (Cana-

da). Hij schreef eerder: ‘Krishnamurti: Tivo Birds, One Tree’

en ‘The Yoga of the Christ’. De boeken die Ankh-Hermes de

laatste tijd uitgeeft lijken een koerswijziging te markeren.

Boeken als ‘Het Veld’ van Mc Taggert en dit boek van een ge-

renommeerde hoogleraar in de godsdienstwetenschappen heb-

ben een duidelijk populair-wetenschappelijke strekking.

Wellicht heeft dit ook te maken met de vervagende gren-

zen tussen wetenschap en spiritualiteit.En daarover gaat nu

juist dit boek. Hoewel wetenschap en spiritualiteit vaak als on-
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verenigbare grootheden worden gezien, kunnen vragen aan

beide worden gesteld. We willen allemaal graag weten, hoe

de dingen in de wereld in elkaar steken en hoe ze zijn ont-

staan. Maar we vragen ons ook af, wat de zin en het doel van

dit leven is. De vraag die centraal staat in dit boek luidt:

‘Wat vertelt de wetenschap over mijzelf, over mijn plaats in de

kosmos, over de zin van mijn bestaan?’

Geboren en opgegroeid in India, gevoed door de traditie

van het oude weten én daarnaast geschoold in westerse weten-

schappelijke disciplines als de godsdienstwetenschappen, is

dr. Ravindra bij uitstek gekwalificeerd om een brug te slaan

tussen beide werelden. OHM, de Hindoe-omroep, schonk on-

langs ook aandacht aan dit thema; in het najaar zal dit thema

tijdens een symposium (zie de Agenda in dit blad) eveneens

aan de orde komen. ‘Reflectie’ zal in het winternummer even-

eens over dit thema publiceren, waarbij ook aan dit boek aan-

dacht wordt geschonken. – LdK

* * *

Wiel

Textielschilderij

van

Madelon van Oyen
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Wat is de Vrij-Katholieke Kerk?

De Vrij-Katholieke Kerk:

� is één van de meer dan dertig katholieke Kerken in de

wereld, die onafhankelijk zijn van ‘Rome’;

� verkondigt de christelijke leer, geïnspireerd vanuit

theosofie en gnosis, zoals zij die verstaat en weergeeft in

het licht van de voortgaande spirituele ontwikkeling van

de mens;

� legt die leer niet dogmatisch op; evenmin vormt

onderschrijven daarvan voorwaarde voor lidmaatschap;

� bedient de zeven Sacramenten, in naam van Christus;

� gebruikt een liturgie in de landstaal;

� richt geen scheidsmuren op rond haar altaren: eenieder is

welkom bij haar erediensten, en ieder wordt bij de Heilige

Mis van harte uitgenodigd tot de Communie, ongeacht

lidmaatschap of geloof;

� sluit in haar sacramentele eredienst de grootste mate van

vrijheid van denken en geloven en eerbied voor ieders

persoonlijk geweten niet uit, in de overtuiging dat zonder

die volledige vrijheid spirituele groei van de mens niet

mogelijk is;

� is een Kerk met apostolische successie, verkregen in het

begin van de 20e eeuw via de Oud-Katholieke Kerk,

waardoor zij zich verbonden weet met de historische Kerk

aller eeuwen.

De geestelijkheid van de Vrij-Katholieke Kerk wordt geen ce-

libaat voorgeschreven en verricht haar diensten zonder per-

soonlijke, geldelijke vergoeding; zij moet dus zelf in haar

levensonderhoud voorzien.

Zij maakt geen aanspraak op gezag over het persoonlijke ge-

weten van de mensen. De nadruk ligt op haar functie als be-

dienaren van de Sacramenten, alsmede op het verlenen van

dienst aan hen die hulp nodig hebben of daarom vragen.

Adressen
Regionaris Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Mgr. F.R. den Outer. Diedenweg 29, 6703 GS Wageningen.

Vicaris-generaal

Mgr. P.O. Baaij. Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere

Centraal kerkbestuur

Secr. (tijdel.) Vijfmorgenstraat 3, 7204 ND Zutphen.

Clericale Synode

Secr. Bever 3, 1273 GZ Huizen

Web-site VKK – NL: www.vkkerk.org

Adressen kerkgemeenten in Nederland:
Amersfoort

Kerk van Onze Lieve Vrouwe, Steven van der Hagenlaan 3.

Secr. Horstpad 9, 3871 JN Hoevelaken.

Amsterdam

St. Gabriëlskerk, Deurloostraat 17.

Secr. Dordrechtplein 3, 1324 VC Almere.

Arnhem

Kerk van Onze Lieve Vrouwe en Haar Engelen,

Cattepoelseweg/Wagnerlaan.

Secr. Vogelzang 16, 6662 VW Elst.

Den Haag

St. Albaanskerk, Rietzangerlaan 2a.

Secr. Van Beuningenstraat 53, 2582 KK Den Haag.

Haarlem

St. Raphaëlkerk, Popellaan 1, Bloemendaal.

Secr. Gasthuislaan 112, 2013 TD Haarlem.

Naarden

Kerk van de H. Michaël en alle Engelen, Meentweg 9.

Secr. Schaepmanlaan 6, 4102 BX Culemborg.

Raalte

Christus Pantocratorkerk, Stationsstraat 21.

Secr. Mienskar 16, 9051 PC Stiens.

Rotterdam

St. Franciscuskerk, Gerrit van der Lindestraat 65.

Secr. Jan Steenstraat 25, 3117 TB Schiedam.

Utrecht

St. Maartenskapel, Herenstraat 27.

Secr. (tijdel.) Odijkerweg 39b, 3709 JK Zeist.

Zwolle

St. Michaëlskerk, Enkstraat 44.

Secr. Izak Osstraat 5, 8017 DP Zwolle.

De Vrij-Katholieke Kerk in de eenentwintigste eeuw

Onze Kerk is eind vorig jaar uitgebreid met de regio België en

Canada en daarmee ook met het toetreden van Mgr. Maurice

Warnon tot onze Algemene Bisschoppelijke Synode. En on-

langs hebben zich ook drie US-kerkgemeenten bij ons aang-

esloten. Daarmee is onze Kerk uitgebreid met een ledental,

groter dan dat van de VKK in Nederland! Zweden neemt in

oktober van dit jaar een beslissing en stelt die afhankelijk van

de houding van de GES, onder voorzitterschap van Mgr. Ian

Hooker, ten aanzien van de wijding van vrouwen. Ook zijn

mogelijk veranderingen te verwachten in Denemarken. De

structuur van onze uitgebreide nieuwe Kerk zal nog duidelij-

ker vorm krijgen.

Laten we echter in gedachte houden dat we noch nieuw,

noch schismatisch, maar eerder de originele VK-Kerk van

Christus zijn. Is het niet zo dat wij ons houden aan onze oor-

spronkelijke beginselen die ten aanzien van de Vrij-Katholieke

ambtsbedieningen geen discriminatie van de sekse kennen?

Wij kennen aan mannen en vrouwen dezelfde rechten toe en

wij geloven dat dit de intentie is van onze Heer, toen Hij de

christelijke beginselen neerlegde en de nieuwe geboden gaf,

zonder onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Wat de toekomst betreft: waaruit lijkt onze voornaamste

taak te bestaan?

Ten eerste moeten wij verder gaan als een onafhankelijke

Kerk, maar tegelijkertijd ook trachten de verloren en losse de-

len van mogelijk alle Vrij-Katholieke en andere katholieke

kerkgenootschappen te her-enigen, zonder de eigen apostoli-

sche identiteit te verliezen.

Ten tweede moeten wij voortzetten ons werk van gelijk-

heid van burgerlijke en kerkelijke rechten over de gehele we-

reld. Wij moeten ons daarbij bewust zijn van een te

ontwikkelen nieuwe sociale orde om het tot stand komen van

een programma van gelijke rechten voor eenieder mogelijk te

maken. Dit programma zou gericht moeten zijn op kortere

werktijden. Iedereen zou zo de gelegenheid krijgen bij te dra-

gen aan ’s werelds welzijn en groei, aan een werkelijke we-

reldgemeenschap. Dit zou ook de garantie voor wereldvrede

zijn. Elk mens, man of vrouw, jong of oud, zou het recht van

eigen mening en inbreng moeten hebben.

Laten we er nu aan beginnen te werken. In Christus’ dienst

+ Tom Degenaars, voorzittend bisschop
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Van de Regionaris

+ Frank den Outer

Een gevoel van innerlijke vrede, van opluchting zelfs, sinds

het besluit van juni vorig jaar is gaandeweg bij mij steeds ster-

ker geworden: onze Kerk is de juiste weg ingeslagen.

Waarom heeft het eeuwen, ja praktisch twee millennia ge-

duurd voordat – zij het nu op nog zeer kleine schaal – de posi-

tie van vrouwen in de Kerken geheel gelijkwaardig werd aan

die van mannen? Dat staat niet los van de ook pas zeer recente

verandering in de Westerse sociale structuur – pas een halve

eeuw geleden bijvoorbeeld kende (niet van harte!) Nederland

voor het eerst een vrouwelijk arts. Maar de Kerken lopen in dit

aspect nog achter op de maatschappelijke ontwikkelingen. In

het prille Christendom was dat zeker niet het geval – we weten

welk een voorname plaats daarin vrouwen innamen; we hoe-

ven alleen maar te denken aan Maria Magdalena, de verst ing-

ewijde leerling, naast Johannes, ‘de leerling van wie Jezus veel

hield’, zo lezen wij in diens Evangelie. Maar een gelijkwaardi-

ge, sociale orde voor vrouwen en mannen, duidelijk voorge-

staan door Paulus, is binnen dat prille Christendom een kort

leven beschoren geweest onder invloed van de bestaande

maatschappelijke orde. Paulus is dan ook wat dit betreft door

de knieën gegaan.

Dat gevoel van innerlijke vrede wordt bij mij – en naar ik

meen ook bij velen van u – getemperd door het gegeven dat

een kleine groep in onze Nederlandse Vrij-Katholieke Kerk

zich niet kon vinden in dat besluit van juni vorige jaar, met als

gevolg een scherpe scheiding der geesten. Is er niet toch nog

hoop op wederzijdse toenadering? Onze nieuwe koers heeft

wel internationale navolging gekregen – zoals bekend – waar-

over in de loop van dit jaar hopelijk grotere duidelijkheid zal

ontstaan. Inmiddels zijn vanaf het vorige najaar vrijwel elke

zondag in een van de kerkgemeenten lagere wijdingen gege-

ven aan zowel vrouwen (in meerderheid) als mannen.

Het grotendeels (nog) niet accepteren binnen de katholieke

Kerken, binnen en buiten eigen land, van vrouwen in gewijde

ambten – met name dat van priester – berust op verschillende

gronden. In onze Kerk is dat tot nu in het bijzonder gericht op

de mogelijke verschillen bij vrouwen en bij mannen in de

lichamelijke levensenergiestromen. Aan deze verschillen –

niet door anderen buiten de VKK bevestigd – worden conse-

quenties verbonden ten aanzien van de consecratie van de ele-

menten tijdens de heilige Mis. Het is niet de plaats daar hier nu

verder op in te gaan. Maar met het besluit de wijdingen open

te stellen op gelijke wijze voor zowel mannen als vrouwen is,

hiermee samenhangend, in onze Kerk ook een nadere bezin-

ning op gang gekomen die verder en meer fundamenteel wil

ingaan op het vrouwelijke ‘aspect’. Dit aspect is al gedurende

eeuwen door het overwegend masculiene Gods- en mensbeeld

te sterk op de achtergrond gedrukt in ons voelen en denken, in

de Christelijke leerstellingen en daardoor ook in de liturgische

vormen van de Kerken, evenals in de maatschappelijke struc-

tuur en verhoudingen.

Onze nieuwe, oude Kerk is met veel elan bezig zich te her-

oriënteren – velen zetten zich daar met veel energie en enthousi-

asme voor in; het leven in de kerkgemeenten getuigt ervan.

Moge de zegen van Christus onze Heer op u en uw werk rusten.

+ Frank den Outer, regionaris

Van de bisschoppen



Keur aan artikelen
In dit nummer ook meerdere artikelen van mijn hand, waarbij

ik er nadrukkelijk op wijs, dat het niet mijn bedoeling is iedere

keer het blad vol te schrijven. Onder tijdsdruk (“we” wilden

per sé‚ na de zomervakantie verschijnen) kon het deze keer

niet anders. In dit nummer dus een keur aan artikelen, waarvan

ik er enkele noem:

� Regionaris Frank den Outer staat stil bij de vraag of we op

de goede weg zijn, en onze voorzittend bisschop Tom

Degenaars spreekt van een nieuw begin en de VKK in de

21e eeuw.

� Ronald Engelse staat stil bij Hemelvaart, weliswaar als

feestdag al achter de rug, maar de betekenis daarvan is ook

in september actueel.

� In dit nummer wordt, zoals hierboven al gezegd, uitvoerig

ingegaan op vragen rond leven en dood, zoals in mijn artikel

Suïcide en dan? en De bijnadoodervaring als zingeving.

� En Leven is: op weg gaan met de dood, zo luidt de kop van

het artikel van Frits Moers. Jammer, dat we een tweetal

uitgebreide artikelen van andere auteurs door plaatsgebrek

moesten uitstellen.

� Caroline Hulshof, één van de leden van de kerkgemeente

Raalte, schreef samen met twee reisgenoten een impressie

over hun reis naar Peru.

� De bij velen bekende Joanne Klink gaat in op tal van door-

gevingen, die spreken van ingrijpende veranderingen en

gebeurtenissen.

� Ook een boeiend interview dat Herbert van Erkelens had

met Louise Engelen over haar boek Het goddelijk lied van

Jezus van Nazareth, waarin de lessen van Krishna en Jezus

verweven zijn.

� In een ander artikel ga ik in op de vraag of er sprake is van

een paradigmaverandering. Dat naar aanleiding van tal van

publicaties over het “Zero Point Field”, zoals dit ook ter

sprake komt in de bespreking van het boek Het Veld van

McTaggart.

� Ten slotte in dit nummer nogal wat boekbesprekingen. We

hopen hiermee tegemoet te komen aan de vraag om meer te

informeren over boeken op spiritueel en religieus gebied.

Vanaf het volgende nummer zal er ook een rubriek “Wetens-

waardigheden uit de kerkgemeenten” worden geplaatst, vanuit

de vaardige hand van Hendrik S. de Bruin.

Kortom, een keur aan artikelen, waarbij ik erop wil wijzen

dat de visie in een aantal artikelen niet het standpunt van de

VKK en dat van de redactie vertolkt. Ook binnen de redactie

wordt over een aantal zaken die in de bijdragen ter sprake ko-

men, verschillend gedacht.

Wel hopen we hiermee een discussie op gang te brengen.

In het volgende nummer zullen we uw eventuele reacties op

artikelen plaatsen. We raken graag met onze lezers in gesprek

en blijven daardoor op de hoogte van wat er zoal leeft. Aarzel

dus niet om te reageren en te reflecteren. Dat is óók een bedoe-

ling van Reflectie.

Lambèrt de Kwant.
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Een nieuw begin

+ Tom Degenaars

Het is mij een vreugde in uw nieuwe Nederlandse kerkorgaan
een korte inleiding te schrijven.

Allereerst een woord van dank aan allen – met name aan de nieuwe redactie – die
bijgedragen hebben aan de herrijzenis van ons populaire kerkblad in Nederland. Voorts

nog een gelukwens aan lezers en medewerkers: de leden, belangstellenden, besturen,
clerezij en niet in het minst onze regionaris: proficiat!

Uw inzet is niet vergeefs geweest. Persoonlijk heb ik het vorige magazine VK Visie,
voorheen geheten De Vrij-Katholiek, het voorbeeld van een goed kerkblad gevonden.

Moge het nieuwe magazine minstens van even goede kwaliteit zijn!

Met een goed tijdschrift kan het ook de moeite waard zijn ons kerkelijk verleden te
bekijken. Wist u bijvoorbeeld dat Mgr. Wedgwood ook regionaris is geweest van het
‘Nederlandsche Diocees’? Zijn benoeming als zodanig geschiedde op 12 april 1928.

Vier maanden later werd Dr. Vreede bisschop voor het nieuwe diocees ‘Nederlandsch
Indië’. Leest u maar eens de interessante eerste jaargang van De Vrij Katholiek.

Ik wens uw nieuwe VK-orgaan een bloeiende toekomst toe.

+ Tom, voorzittend bisschop.
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Spirit — Textielschilderij van Madelon van Oyen

PETER OLAF BAAIJ

Een nieuwe bisschop in de Vrij-Katholieke Kerk in Nederland

Kort voor het ter perse gaan van dit nummer van Reflectie bereikte
ons het bericht, dat de voordracht voor het episcopaat van

priester Baaij volledig en van harte is geaccepteerd door de
Algemene Bisschoppelijke Synode.

Deze A.B.S. werd gehouden in augustus jl. te Natoye in België.

Peter Baaij is dus nu een gekozen bisschop.

Wij wensen mgr. Baaij liefde en wijsheid toe
en Christus’zegen op zijn werk als bisschop.

De consecratie tot bisschop zal volgend kalenderjaar
plaatsvinden, vermoedelijk met Pinksteren 2005.

In het volgende nummer van Reflectie zullen wij nader
ingaan op deze bisschopsbenoeming van mgr. Baaij.


