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DELTA +

het forum over onze rol in de evolutie
verschijnt doorlopend na ontvangst van nieuw artikelen.

Het blad staat open voor iedereen die wil meedenken en schrijven
over de toekomst van onze wereld. Teilhard de Chardin (1881-1955)

gaf daartoe met zijn evolutietheorie een ruime aanzet.

Het Genootschap tot Convergentie van Wetenschap en Religie
Het GCWR omvat 'n groep mensen, die  sympathiek staan

tegenover Teilhards werk, maar in het verlengde ervan ook andere
ideeën willen inbrengen.

Een digitaal abonnement op GAMMADELTA
is  gratis, maar… door uw steun (vanaf Euro 5,-) krijgt u het via e-
mail toegestuurd. Uw steun helpt ons om het blad mogelijk in de

toekomst weer in druk uit te geven.

Insturen kopij:
kan te allen tijde. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen

in te korten of te weigeren.

Adres bestuur Stichting en eindredactie:
Stichting Teilhard de Chardin
Op de Wieken 5, 1852 BS Heiloo
e-mail: teilhard@planet.nl
internet: www.teilharddechardin.nl
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Inleiding

Onze stichting zet haar werk na 25 jaar voort met een
nieuwe stap op weg naar OMEGA, het eindpunt van de
evolutie volgens Teilhard de Chardin (1881-1955). Op
haar website vindt u vanaf 1993 GAMMA en GAMMA-
DELTA nu ook het tijdschrift DELTA +.

Net zoals onze website verschijnt het blad (bij wijze van
proef) nu in vier talen. Wij hopen daardoor kosmopolitisch
denkende mensen als medewerker en/of bestuurslid van
onze Stichting aan te trekken. Het zou jammer zijn als  uit-
voerig archief- en bibliotheekmateriaal met het heengaan
van ons huidige bestuur op leeftijd verdwijnt. We zien ge-
gadigden dan ook graag voor een gesprek hierover met ons
in Heiloo tegemoet.

Doordat de Stichting Teilhard de Chardin haar werk ver-
richt ten dienste van de convergentie,  oftewel het  samen-
gaan, van wetenschappen(pen) en religie(s), hopen wij niet
alleen een brug te slaan tussen verschillende geloven, maar
tevens een verdieping tot stand te brengen op allerlei aan-
dachtsvelden, zoals biologie, economie, ethiek, filosofie,
theologie, kosmologie, mystiek, sociologie, vredesinspan-
ningen enz. (zie >www.teilharddecharin.nl<).

Het bestuur wenst u veel inspiratie  en hoopt op reacties,

H.J. Hogeboom van Buggenum
voorzitter
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PIERRE TEILHARD DE CHARDIN: BOUWEN AAN

DE AARDE
1

Inleiding

De ernst van deze tijd is voor ons de aanleiding om de
volgende selectie teksten te publiceren en deze in dit eerste
Nummer van DELTA + aan te bieden aan de Vereniging
van Vrienden van Pierre Teilhard de Chardin. We lopen
daarmee vooruit op de uitgave van zijn volledig werk,
waarin de toekomst van de mens en de menselijke energie
centraal staan.

Door zijn scherpe geest en zijn open hart voor de wereld
was het Teilhard als geleerde en als mens vanaf 1937
duidelijk geworden, dat de destructieve krachten toenemen
en de toekomst van de planeet bedreigen. Hij riep dan ook
de mensen op om gezamenlijk de handen aan de ploeg te
slaan en een wereldstaat te bouwen. Gegeven de rijkdom
aan verschillen tussen de rassen of ─ zoals hij deze
noemde ─  'de natuurlijke menselijke eenheden' kan de
harmonie op Aarde verwezenlijkt worden als men deze
over en weer erkent en zich ten nutte maakt. En hij gaf aan
allen de raad: Blijf trouw aan de weg, die je bent inge-
slagen, maar streef er wèl naar die steeds bewuster en met
meer liefde voor elkaar te volgen. Zij die elkaar
ontmoeten, zullen merken dat zij langs verschillende
wegen eenzelfde top hebben bereikt. "Want op een hoger
niveau komt alles samen!"

                                                          
1  Oorspronkelijke titel: Construire la terre, vert. H.J. Hogeboom v.B.
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Zoals cellen en organellen er in hun groei naar streven een
levend wezen te vormen en daarin tenslotte hun voltooiing
vinden, zo moeten individuen en volkeren in hun ontwik-
keling de eenheid van het mensdom in het oog houden.
Immers, zij zijn geroepen deze eenheid tot stand te bren-
gen teneinde het leven in al zijn volheid te kunnen ge-
nieten.

Daarom is er in alle landen ─  hoewel er velen zijn die dit
wellicht nog niet zien ─  sprake van een nieuwe wil tot
leven, waardoor iedereen wordt aangestoken. Het is alleen
te hopen, dat zij niet bezwijken voor de verleiding om bij
die ontwikkeling alleen aan zichzelf te denken. Dat zou
dodelijk zijn. Immers, pas in de voltooiing van het totaal
komen de vermogens geheel tot hun recht:

"Het tijdperk van de natiestaten is voorbij. Thans moeten

wij, als wij niet tegronde willen gaan, bouwen aan de

aarde."

Daarom geen vijandige blokvorming meer, die de krachten
van de verwoesting tot een paradoxale omvang brengt.
Nee, een universele samenwerking, gedragen door het
hartstochtelijke verlangen naar de vorming van een
menswaardige wereld. Ons toekomstbeeld heeft geen
atoombommen nodig om haar waarde veilig te stellen. Wat
erop aankomt is onze dynamiek. Teilhard de Chardin wist,
dat er boven de stervende ideologieën een wereldbe-
schouwing van onvergelijkbare diepgang en kracht uit-
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stijgt. Deze was het, waarnaar hij van ganser harte leefde
en waarvoor hij zijn liefde met ons wilde delen.

Als sociale en etnische groeperingen vanuit hun tragische
en ook ons kwellende omstandigheden slechts eisen zou-
den weten te stellen, zou dat een bewijs zijn voor hun
onvermogen. De liefde als hoogste vorm van energie stelt
geen eisen; ze houdt het oog gericht op de toekomst. Ze
geeft de mens de ruimte, die hem toekomt. Niets kan haar
ervan weerhouden de mens te verheffen door de Aarde te
vervolmaken en haar luchten te zuiveren. Ook al zijn de
volkeren innerlijk door strijd verdeeld, toch belichamen zij
reeds de nieuwe wereld. Wij moeten onszelf bewust
worden van de luisterrijke toekomst die ons wacht, in alle
rust onze geesteskracht daarop concentreren en overal
mensen vormen die eerst in eigen land en vervolgens aan
het hoofd van de naties de mensheid naar haar ware
bestemming zullen voeren.

Laten wij de voorhoede vormen voor dit leger van de
menselijke vooruitgang! Laten we gehoor geven aan de
oproep op de volgende bladzijden, uit naam van de man,
aan wie zich de luister van de humane Aarde als mogelijk-
heid onthulde toen hij manmoedig zijn hoogtepunt in het
leven bereikt had.                                      Max H. Bégouën

LATEN WE DE MENSHEID REDDEN

We moeten gaan beseffen, dat de mensheid thans in een
periode van totale transformatie gekomen is, zoals zij die
vermoedelijk nog nooit eerder heeft gekend. Het kwaad,
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waaronder wij lijden, heeft zijn wortels al in de diepste
lagen van het aardse denken. In de structuur van het men-
selijk bewustzijn als zodanig rommelt het nu. De manier
van leven verandert. Bij zulke ingrijpende veranderingen
of ─  liever gezegd ─  onder de druk daarvan kan niemand
zich afzijdig houden. Maar, hoe kunnen we het overzicht
bewaren, de heldere blik houden in de beweging, die ons
meesleept? Alle reacties, die diep in ons worden opge-
roepen door de huidige gebeurtenissen, moeten wel be-
rusten op een sterk geloof in de bestemming van de mens,
of dit geloof als het al aanwezig is, bestendigen. Het is te
makkelijk om werkeloos toe te zien en alleen maar over
het verval van de beschaving of de komende ondergang
van de wereld te praten. Dit defaitisme (of het nu een
kwestie van karakter of aanleg is of alleen maar een pose)
lijkt mij het gevaarlijkste wat onze huidige generatie ter
navolging wordt voorgehouden. Defaitisme maakt altijd
ziek en leidt nergens toe. Is het mogelijk om te bewijzen
dat het ook tegen elke logica indruist? Ik denk van wel.

Voor diegene, die thans de wetenschappelijk vastgestelde
feiten kan overzien, is de mensheid niet meer een toevallig
verschijnsel, dat hier op een van de kleinste sterren uit het
firmament zo maar is opgedoken. Ze vormt voorzover wij
kunnen waarnemen de meest volmaakte manifestatie van
datgene, waarnaar de hele beweging van de materie en het
leven op weg was. Is het nodig te benadrukken hoezeer het
besef van deze bedoelde continuïteit van het scheppings-
proces ons geloof verrijkt? De mens is een voltooid
prototype en zijn staat van volmaaktheid legt getuigenis af
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van eerdere experimenten. Men kan hem vergelijken met
de laatste steen van een gebouw waar alle architectonische
lijnen van het geheel naartoe wijzen. In dit licht wordt hem
pas goed duidelijk dat hij met recht aanspraak kan maken
op de waardigheid van koning in het universum.

De oude antropocentrische opvatting van de mens als
geometrisch en statisch middelpunt van het universum is
in tegenspraak met die, dat het 'verschijnsel mens' ken-
merkend is voor het kosmische verschijnsel. Die laatste
opvatting heeft een morele draagwijdte die we in de verste
verte niet kunnen overzien. Immers, op grond van deze
zienswijze krijgt het werk dat wij verrichten ─  of liever
dat via ons wordt verricht ─  een andere waarde en de
garantie van duurzaamheid.

Wat we thans meemaken is een vooruitgangscrisis. Wij
kunnen het geloven, en we moeten het ook: wij boeken
vooruitgang!

Maar … waar stevenen wij op af?
Of, om de vraag meer toe te spitsen: Wat speelt er zich
werkelijk in de diepten van de totale mensheid af? We
boeken vooruitgang, dat is duidelijk. Waarom echter al die
chaotische toestanden om ons heen? Drie invloedrijke
krachten botsen op elkaar en strijden om het bezit van de
Aarde. Democratie, communisme, fascisme. Waar komt de
kracht van deze drie stromingen vandaan? En waarom
bevechten ze elkaar zo onbarmhartig? In elk van de drie
massa's afzonderlijk die tegenover elkaar staan, herkent
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men duidelijk, al is het ook alsof het beeld nog onvolledig
is, de drie tendensen die voor het geloof in de toekomst
kenmerkend zijn: het hartstochtelijk verlangen naar het
toekomstige, de passie voor het universele en de passie
voor het persoonlijke. Dit echter alle drie verkeerd of maar
half begrepen. Het is deze drievoudige krachtbron, die de
menselijke energieën rondom ons op spanning en
vijandschap richt.

Voor wat betreft de democratie is de situatie duidelijk.
Twee logisch met elkaar verbonden instellingsfouten ver-
zwakken en vertroebelen de democratische blik op de
wereld. Namelijk haar personalisme enerzijds en haar
universalisme anderzijds. De mens als deel van een sociaal
geheel bereikt zijn volledige uniciteit en waarde alleen in
een totaliteit, waarin hij zich kan onderscheiden. Omdat ze
dit niet heeft onderkend, is de democratie gaan emanci-
peren in plaats van bevrijden. Iedere cel heeft zich ge-
rechtigd gevoeld zichzelf als centrum te manifesteren,
alleen al omdat dit in de praktijk gewoon mogelijk was.
Vandaar de door feiten aangetoonde funeste verspreiding
van de verkeerde intellectuele en sociaal-liberale opvat-
tingen. Vandaar ook de fnuikende (rampzalige) egalitaire
ideeën die elke serieuze opbouw van een nieuwe Aarde in
gevaar brengen. Door de leiding van de vooruitgang aan
het volk over te geven, schijnt ze recht te doen aan het idee
van de totaliteit. Ze maakt daarvan echter een karikatuur.
Het ware universalisme heeft wel de bedoeling om alle
initiatieven, alle waarden, alle ─  ook de meest bescheiden
─  vermogens zonder uitsluiting naar zijn synthesen toe te
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trekken. Naar zijn wezen echter is het organisch en hië-
rarchisch. Omdat de democratie individualisme en
personalisme, massa en totaliteit verwisselde en omdat ze
de mensenmassa opdeelde en nivelleerde, loopt ze gevaar
de met haar geboren hoop op een menswaardige toekomst
te compromitteren. Daarom is het haar overkomen, dat
zich ter linkerzijde het communisme van haar verwijderde
en dat zich ter rechterzijde allerlei vormen van fascisme
tegen haar keerden.

Het communisme heeft, zeker in het begin, hartstochtelijk
geloofd in een universeel menselijk organisme. De aan-
trekkingskracht, die het Russische neo-marxisme op zijn
elite uitoefent, bestaat niet zozeer in zijn humanitaire
evangelie als in zijn visoen van een totalitaire, met de
kosmische krachten van de materie nauw verbonden be-
schaving. De ware naam van het communisme zou
eigenlijk 'terrenisme' moeten zijn, de partij van het Aardse.
Helaas komt ook hier het menselijk ideaal gebrekkig en
vervormd naar voren. In zijn te heftige reactie tegen het
anarchistische liberalisme van de democratie gaat het
communisme tot aan de principiële onderdrukking van de
persoon en maakt ze de mens tot een termiet. Anderzijds
heeft het zich in zijn onbezonnen bewondering voor de
tastbare krachten van het universum beroofd van elke hoop
op een mogelijk geestelijke metamorfose van het uni-
versum. Daarom zag zich het verschijnsel mens (dat
wezenlijk bepaald wordt door de ontwikkeling van het
denken) beperkt tot de mechanische ontwikkeling van een
collectiviteit zonder ziel. De materie heeft de geest
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afgedekt. Een pseudo-determinisme heeft de liefde ge-
dood. Geen personalisme en daarom beperking en zelfs
een verkeerde voorstelling van de toekomstmogelijkheden:
bijgevolg de ondermijning van de mogelijkheid, ja zelfs
van het begrip universalisme. Dat zijn ─  erger nog dan de
ingrijpende economische veranderingen ─  de gevaren van
het bolsjewisme.

Ongetwijfeld is de fascistische beweging voor het grootste
deel voortgekomen uit een beweging tegen de zogenaamde
revolutionaire ideeën. Deze oorsprong verklaart de com-
promitterende steun, die ze voortdurend van de kant van
talrijke individuen heeft gevonden, die (om verschillende
redenen van een intellectueel en sociaal conservatisme) er
belang bij hadden niet in de toekomst van de mens te ge-
loven. Maar starheid wekt geen passie op ─ en het fas-
cisme ontbreekt het niet aan bezieling. Het staat open voor
de toekomst. Het bezit de eerzucht, omvangrijke, orga-
nische eenheden onder zijn heerschappij te bundelen.
Helaas is het interessegebied ervan te beperkt. De beslis-
sende transformatie van de mensheid en de onweer-
staanbare materiële bindingen, die de beschaving reeds
naar het stadium van het internationalisme hebben geleid,
wil het fascisme kennelijk niet ter kennis nemen. Hard-
nekkig houdt het eraan vast, de thans levende wereld te
beoordelen en in te richten naar de maatstaven van lang
vervlogen tijden. Het plaatst het ras boven de mensheid;
het wil aan zijn volk een ziel geven, maar maakt zich geen
zorgen om de ontzielde wereld. Het stevent af op de
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toekomst en hoopt daar vormen van de beschaving terug te
vinden, die voor altijd zijn verdwenen.
Deze krachten die elkaar rondom ons bevechten, hebben
niet alleen een destructief karakter, ieder ervan bevat ook
positieve componenten. Juist daardoor convergeren ze op
geheimzinnige wijze naar een opvatting van de toekomst
die ze alle gemeenschappelijk hebben. Wat zich in elk van
deze stromingen handhaaft en wil laten zien, is de wereld
zelf. Het zijn de barensweeën en niet de symptomen van
een naderende dood. Het is wezenlijke verwantschap en
niet definitieve haat.
Dat moet men achter de stromingen en stormen hebben
gezien om te weten, hoe men moet sturen om zichzelf te
redden. Hoe kan men alle positieve waarden van de cul-
tuur in een totaliteit verenigen, die de individuele waarden
hooghoudt? Hoe ontsteekt men die hoogste vorm van
hartstocht, waarin het democratische gevoel voor de rech-
ten van de mens, de communistische opvattingen van de
vermogens van de materie en het fascistische ideaal van de
georganiseerde eliten weer in een nieuwe synthese zou zijn
opgenomen en vervolmaakt?

In wezen zijn de mensen onbevredigd, hoewel een zeker
enthousiasme velen naar het politieke en sociale bedrijf
van alledag toe trekt. Als men een echt progressief gezinde
geest in een rechtspolitieke of linkspolitieke partij tegen-
komt, dan geeft hij toe, dat hij door ieder van de bestaande
bewegingen ten dele wordt teleurgesteld. Men sluit zich bij
de een of andere partij aan, omdat men immers een keuze
moet maken, als men wil handelen. Maar ieder voelt zich-
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zelf in de door hem ingenomen positie in feite gehan-
dicapt, geschonden, verontwaardigd. Allen wensen ze
meer ruimte, meer begrip, meer schoonheid.

In de schijnbaar vijandige massa's die elkaar bestrijden,
zijn er overal verspreide elementen, die slechts wachten op
een plotselinge gebeurtenis om zich te oriënteren en te
verenigen. Zodra de juiste straal op deze stofwolk valt, het
signaal voor reflectie op de innerlijke structuur, dan zullen
wij zien hoe de levende atomen elkaar los van alle conven-
tionele etiketten en grenzen heen gaan zoeken, elkaar vin-
den en zich organiseren. Uit naam van de gerechtigheid en
van de mensenrechten zijn eertijds onze vaders het grote
avontuur tegemoetgegaan. Wij, voor wie de moderne we-
tenschap alle ruimten en tijden opent, waar onze vaders
niet over konden dromen, wij mogen ons streven niet
beperken tot die middelmatige dimensies, die destijds vol-
doende waren om hun geestdrift te wekken.

Daarom is onze tijd het sektarisme moe, dat de menselijke
sympathie opsluit achter muren die scheiden. Wij stikken
in de wervelwind van de partijen. Geef ons lucht! Laten
we ons verenigen! Geen politieke tegenstellingen, maar
één algemeen front voor de menselijke vooruitgang... Dat
democraten, communisten, fascisten zich verzetten tegen
datgene wat in hun systemen een doodlopende weg en
slechts beperkend is! Mogen zij besef krijgen voor het
positieve in datgene waarvoor zij warmlopen: de nieuwe
geest zal dan onmiddellijk op heel natuurlijke wijze alles
wat uitsluit (het exclusieve) opblazen en zich ervan
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bevrijden als uit een gevangenis. De drie stromingen zul-
len zover komen, dat ze iets gemeenschappelijk gaan ont-
werpen en zo de weg bereiden voor de geestelijke toe-
komst van de wereld. Eerst zal er slechts een betrekkelijke
overeenstemming zijn; maar deze zal absoluut worden,
zodra de hele wereld tenslotte eensgezind erkent, dat het
de taak is van de mens om alles, wat tot de Aarde hoort, te
construeren en te leiden...Als de mensheid, na duizenden
jaren innerlijk in strijd met zichzelf te hebben geleefd,
deze trap in haar ontwikkeling bereikt, dan zal ze, met het
volle gewicht van haar massa haar koers op vooruit zetten.

Een front van de mensheid, zal men tegenwerpen, heeft
uiteindelijk om haar plaats in het heden te bepalen een
'antagonist' nodig, tegen wie ze zich kan afzetten. Ik per-
soonlijk geloof niet dat de drang tot zelfbehoud en de
angst noodzakelijk zijn voor ons functioneren. Niet de af-
grijselijke angst voor de ondergang maar de wil tot leven
heeft de mens ertoe gebracht de natuur te onderzoeken, de
ether te veroveren en het luchtruim te doorklieven. De
magneet, waarvan men beweert dat de aantrekkende en
reinigende kracht onze energieën beïnvloedt en waarvan
de steeds groeiende overvloed tegenwoordig verspild
wordt in nutteloze botsingen en geraffineerde perversies,
deze magneet zou ik tenslotte willen verplaatsen naar de
trapsgewijze manifestatie van iets aboluuts, waarvan de
rijke volkomenheid, waardevoller dan goud en van groter
aantrekkelijkheid dan alle schoonheid, voor de volwassen
geworden mens de graal en het eldorado zou kunnen zijn,
waarvan eertijds de avonturiers hebben gedroomd: iets wat
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tastbaar is en zo prachtig, dat je je leven zou willen op-
offeren om het te bezitten.

Daarom zou een geestelijke voorhoede van de mensheid,
als zij zich zou beginnen te vormen, niet alleen ingenieurs
nodig hebben om met behulp van de natuurlijke rijk-
dommen de infrastructuur op te zetten, maar ook andere
'technici', wier enige taak erin zou bestaan de concrete en
hogere doelen te definiëren en bekend te maken, waarop
de inspanningen van de menselijke activiteit zich moeten
concentreren. Tot dusver hebben we ons terecht beijverd
om de geheimen te ontrafelen die verborgen liggen in het
oneindig grote en het oneindig kleine van de materie. Maar
voor de toekomst zou het bestuderen van de stromingen en
aantrekkingskrachten van de psychische natuur veel be-
langrijker zijn: een energetica van de geest. Als we er de
noodzaak van inzien om de eenheid van de wereld tot
stand te brengen, zullen we tenslotte merken, dat de weten-
schap in haar vage drang niets anders tot gevolg heeft dan
de ontdekking van God.

De huidige mensheid loopt gevaar dat deel van haar be-
wustzijn, dat door de voortgang van het levensproces reeds
is gewekt, te laten opslokken door een tweederangs mate-
rialisme, door het filosofische determinisme en de sociale
mechanismen. Daartegenover geeft het christendom na-
drukkelijk voorrang aan het ik-bewuste, dat wil zeggen het
persoonlijke denken. Het brengt dat op de meest effectieve
wijze tot uiting: niet alleen door theoretisch via zijn leer de
mogelijkheid van een gecentreerd en toch universeel be-



 Delta   +  , januari  2020                                                                                                 Stichting Teilhard de  Chardin  - GCWR17

wustzijn te bepleiten, maar nog veel meer door met zijn
mystiek het begrip en in zekere zin de direkte intuïtie van
dit totale centrum van convergentie door te geven en te
verdiepen. Wie niet gelovig is, maar wel begrijpt dat de
wereld biologisch van aard is, moet tegenwoordig op zijn
minst toegeven, dat de figuur van Christus (niet alleen
zoals deze in een boek is beschreven, maar zoals hij zich
concreet in het christelijk bewustzijn verwerkelijkt) tot nu
toe de beste benadering van een definitief en totaal objec-
tief doel voorstelt, een doel, waarop alle menselijke in-
spanningen zich onvermoeibaar en feilloos zouden kunnen
richten.

DE GEEST VAN DE AARDE

De uitdrukking "gevoel voor de Aarde" geeft aan hoe
hartstochtelijk wij allen betrokken zijn bij een gemeen-
schappelijke bestemming, die ons ertoe drijft om er in ons
denken voortdurend mee bezig te zijn. In principe is er
niets natuurlijker en daarom van meer gewicht dan dit
gevoel. In feite echter zou niets zich later hebben kunnen
ontwikkelen. Immers, om er heel duidelijk greep op te krij-
gen, is het nodig dat ons bewustzijn uitgroeit boven de
steeds grotere (en toch nog te nauwe) kringen van ieders
familie, vaderland, etnische groepering, en eindelijk ont-
dekt, dat de echt natuurlijke en werkelijke eenheid van de
mensen de Geest van de Aarde is.

De opeenvolgende ontdekkingen, die in de loop van een
eeuw de mensen van onze tijd keer op keer allereerst de
diepten en de betekenis van het begrip 'duur' openbaarden,
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vervolgens de grenzeloze mogelijkheden van de materie en
tenslotte de kracht van de maatschappijvorming, deze ont-
dekkingen hebben bewerkstelligd dat onze psychologie
schijnbaar een andere richting op ging. We zien een nieu-
we dadendrang, die alles wat er zich tot nu toe aan kin-
derlijke vergissingen op de Aarde heeft voorgedaan, in
haar overwinningsroes wil wegvegen en omvormen. Door
hun heilzame werking worden net op tijd de vrijgemaakte
krachten van de liefde, de slapende krachten van een men-
selijke vereniging en de aarzelende krachten van het we-
tenschappelijk onderzoek 'gecontroleerd', gewekt en
gericht.

a) De liefde

De liefde is de meeste algemene, de meest krachtige en de
meest geheimzinnige kosmische energie. Vanuit het ge-
zichtspunt van de geestelijke ontwikkeling kunnen we
deze merkwaardige energievorm van de liefde wellicht een
naam en een waardering geven. Is ze in de grond van de
zaak niet heel eenvoudig de aantrekkingskracht, die van
het centrum van het universum op ieder bewust element
wordt uitgeoefend? Is ze niet de oproep tot vereniging op
grote schaal, het enige wat zich thans in de natuur aan het
voltrekken is... Volgens deze hypothese zou de liefde (ge-
heel in overeenstemming met de resultaten van de psy-
chologische analyse) de oorspronkelijke en universele
psychische energie zijn. Wordt dan niet alles, wat we
dagelijks beleven, zowel in theorie als voor de praktijk van
het handelen doorzichtig? Door het vrouwelijke naar het
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mannelijke, dat is de ware weg die leidt tot universele
vooruitgang.

Als de mens niet de ware natuur, het ware object van zijn
liefde gaat inzien, dan zal een onherstelbare en diep-
gevoelde chaos het gevolg zijn. Een hartstocht die gericht
is op het totaal kan men, als men een verloren evenwicht
wil herstellen, niet hardnekkig blijven richten op de veel-
heid van zintuiglijke ervaringen. Dit is zelfs een enorme
verspilling van energie volgens hen, die de onschatbare
waarde van het 'geestelijk kwantum' van de mensheid
hebben onderkend.
Heel nuchter willen wij als biologen of als ingenieurs
kijken, hoe onze grote steden elke avond hun gloed ver-
spreiden. Hier ─  zoals trouwens overal ─ verspilt de
Aarde voortdurend haar meest wonderbaarlijke kracht
voor niets en niemandal. De Aarde brandt zonder zin of
doel. Hoeveel energie mag er wel in een enkele nacht voor
de Geest van de Aarde verloren gaan? ...

Als de man daarentegen de alomvattende werkelijkheid
onderkent, die als geestelijk principe ook het vlees in heer-
lijkheid verheft, dan zal hij de diepe betekenis ontdekken
van die energie, die tot dusver zijn verlangen naar liefde
teleurstelde of onwaardig maakte. Het vrouwelijke staat
dan voor hem als de aantrekkingskracht en het symbool
van de wereld. Om haar te omvatten moet hij voldoen aan
de maatstaf van de wereld. Daar de wereld echter steeds
groter is dan wijzelf, nooit voltooid en ons altijd vóór is,
moet de mens om haar liefde te begrijpen als het ware
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voortdurend met haar en zichzelf in de clinch gaan. In die
zin zal de man de vrouw niet eerder weten te bereiken dan
in de voltooide eenheid van het universum.

De liefde is een geheiligde voorraad energie. Ze is om zo
te zeggen het levenssap van de geestelijke evolutie. Dat is
het wat ons gevoel voor de Aarde ons in de eerste plaats
zegt.

b) De menselijke eenheid

Een eigenaardig contrast met de onweerstaanbare aan-
trekkingskracht, die zich in de liefde manifesteert, vormt
de instinktieve afstoting, die de menselijke moleculen ge-
woonlijk van elkaar verwijdert. Deze afstoting is eigenlijk
slechts het zichtbare teken van vreesachtigheid of lafhar-
tigheid van het individu, dat opziet tegen de moeite van
een bevrijdende expansie. Wat kunnen de vermogens van
de mens niet allemaal tot stand brengen als hij bij zijn
onderzoekswerk of in de strijd iets van vriendschap of
kameraadschap bespeurt! Wat zal hij zich gelukkig voelen
als hij in uren van gevaar of in zijn enthousiasme als in een
flits het wonder van zielsverwantschap beleeft! Wat in zo'n
moment opflakkert zou ons een idee kunnen geven van het
enorme potentieel aan vreugde en daadkracht, dat nog in
de schoot van de mensheid sluimert. Zonder het zich goed
bewust te worden lijden de mensen aan hun alleenzijn en
zo slijten ze hun dagen. Ze hebben een zetje nodig van
boven, dat ze over het dode punt heen helpt, waarop ze
vastzitten en dat ze in het volle licht plaatst van allen, met
wie ze innerlijk verwant zijn. Het gevoel voor de Aarde is
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de onweerstaanbare drang, die als de tijd daar is opkomt,
om ze in een gezamenlijk vuur aaneen te smeden.

De liefde voortvloeiend uit aantrekkingskracht is van een
hogere orde dan die welke berust op een wederzijdse band,
─ elementen die zich tegen elkaar aan vlijen om tot
vereniging te komen. Wij kennen allen zo ongeveer de
betekenis van deze tweede hartstocht. Maar wie zou in
staat zijn het nog welhaast onbekende verzaligde gevoel te
beschrijven van die mateloos inspirerende broederlijke
vriendschap, waarbij ─ voor de noösfeer ─ dat van de
triomf komt van de eenheid over de resterende veelheid,
dat wil zeggen het bewustzijn eindelijk de menselijke een-
heid te hebben gerealiseerd die nodig is voor de
vooruitgang?

c) het wetenschappelijk onderzoek

Door het gevoel voor de Aarde begint de mensen duidelijk
te worden waarom de liefde in hen onuitputtelijk is en hoe
ze van die rijkdom gebruik kunnen maken. En tegelijker-
tijd openbaart het zich als de kracht die bedoeld is om de
overweldigende stroom van wat de mensheid produceert
en ontdekt in juiste banen te leiden. Is de wereld ver-
oordeeld door groei onder haar eigen last te bezwijken en
zo een einde te vinden door mechanische krachten? Zeker
niet. Veeleer maakt zij zich op om de elementen bijeen te
brengen waarmee zij zich opnieuw ─ maar dan nog beter
─  weet te belichamen. Het belangrijkste in deze
beslissende fase, die we met een geboorte kunnen verge-
lijken, is dat er onmiddellijk een bezielende kracht opstaat,



 Delta   +  , januari  2020                                                                                                 Stichting Teilhard de  Chardin  - GCWR22

die in staat is deze massa van vastgelopen en onge-
structureerde materie te organiseren en er lucht en leven
aan te verlenen. Deze kan er echter alleen komen door een
'samenzwering' van mensen, die zich verenigen om het
gebouw van het leven met nog een verdieping te verhogen.
De hulpbronnen waarover wij tegenwoordig beschikken,
de krachten die wij hebben ontketend, kunnen niet door
het enge systeem van individuele en nationale grenzen
worden geabsorbeerd waarbinnen de architecten thans aan
de opbouw van de Aarde werken. Het tijdperk van de
natiestaten is voorbij. Als we niet tenonder willen gaan,
moeten we vandaag nog de oude vooroordelen van ons
afschudden en gaan bouwen aan de Aarde.

Hoe meer ik als man van wetenschap de wereld bezie,
deste ondubbelzinniger zie ik haar definitieve en alleen
mogelijke biologische eindbestemming gelegen in het ak-
tieve bewustzijn van haar eenheid. Pas als de muren
vallen, die de menselijke activiteit nu nog inperken, pas als
het leven zich overgeeft aan een onvoorwaardelijk geloof
in de toekomst, pas dan kan het op onze planeet vooruit-
gang boeken (en niets kan het leven daarbij in de weg
staan, zelfs niet de thans nog bestaande inherente vormen
van afhankelijkheid).

Laten we de organisatie en het systematische onderzoek
van ons universum, het ware vaderland van de mensheid,
prioriteit geven boven alles wat wij concreet van belang
vinden. Terstond zal de materiële energie gaan circuleren.
Bovendien ─  en dat is nog belangrijker ─ zal de geest-
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kracht, hoe zeer ook vertroebeld door de kleingeestige
jaloezie van de huidige maatschappij, haar natuurlijke
bestemming vinden in het oplossen van de wereldraad-
selen. Het is tijd voor ons om te gaan inzien, dat het onder-
zoek de hoogste menselijke functie is ─  het heeft de geest
van de oorlog in zich opgenomen en de religies verlenen er
hun glans aan. Tegenover het hele veld van de werke-
lijkheid voortdurend te staan in geestelijke spankracht, is
dat niet typisch de houding van trouw die wij verschuldigd
zijn aan het bestaan, en dus van aanbidding? Die ontstaat
als wij erin slagen de Geest van de Aarde in ons niet tot
zwijgen te laten brengen.

Wie aan deze Geest wil deelhebben, moet voor de anderen
en voor zichzelf sterven en opnieuw geboren worden. Om
tot deze hogere trap van menszijn te komen, moet hij de
manier waarop zijn oordelen en handelingen tot stand
komen fundamenteel en tot in de kern veranderen.

Nog even en de Geest van de Aarde zal zich vertonen als
een specifiek zelfstandige entiteit met een eigen karakter
en eigen expressie. In het gebied van de noösfeer, die zich
in haar interesses en passies stap voor stap sublimeert en
voortdurend streeft naar een oplossing voor complexere
problemen en het bezit van steeds zinvoller objecten, zal
dan de wil tot zijn haar hoogtepunt bereiken.

Wat zal er in deze beslissende periode, waarin het aardse
leven tot volle rijping komt, gebeuren? Zullen we in staat
zijn daarin met de andere centra van het kosmisch leven in
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verbinding te treden teneinde in hoger verband het werk
aan een universele synthese opnieuw ter hand te nemen?
Een ander scenario is veel waarschijnlijker, ─  maar men
krijgt daarvan alleen dan een vaag vermoeden, als men de
invloed van God erbij betrekt.

De tijd, waarin de moderne mens zich inbeeldde, dat hij de
religie niet meer nodig had, omdat hij over betere kennis
beschikte van zichzelf en van de wereld, zal voor hem een
grote illusie blijken te zijn. In talloze filosofische systemen
werd het verschijnsel religie als een fenomeen geduid, dat
samenhing met de kindertijd van de mens. Men was van
mening, dat het hoogtepunt ervan lag in de tijd waarin de
cultuur opkwam, maar dat het van lieverlee moest ver-
dampen om plaats te maken voor positievere constructies,
waarin God (een persoonlijke en vooral een transcendente
God) zogezegd niet meer voorkwam. De feiten wijzen
echter uit, dat het grote conflict, waarvan wij nu het einde
naderen, in de wereld het besef van de noodzaak van het
geloof alleen maar heeft versterkt. Zodra de Geest van de
Aarde tot een hogere trap van zelfbeheersing gevorderd is,
ontdekt hij in zich een voor zijn leven noodzakelijke be-
hoefte tot aanbidding: uit de evolutie van het universum
verheft zich God in ons bewustzijn groter en dwingender
dan ooit. Het enige, wat het bewuste leven zijn dynamiek
kan geven, is de absolute eindbestemming, dat wil zeggen,
het goddelijke. Het kan zijn, dat dit in de religie eens als
een kalmeringsmiddel, een opiaat voor al ons leed werd
gezien. Haar ware functie is echter de ondersteuning en
versnelling van de stappen die het leven verder brengen.
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Altijd al was in alle progressieve vormen van religie het
absolute hartstochtelijk op zoek naar zichzelf. Als men dit
eenmaal als uitgangspunt heeft aanvaard, dan is het
duidelijk, dat de 'religieuze functie', die voortkomt uit de
menswording en eraan gebonden is, zich met het tempo
van de mensheid mee ontwikkelt. Hoe meer de mens tot
mens wordt, hoe meer hij de noodzaak voelt zich te wijden
aan een groter geheel. ─ Is het niet precies datgene, wat
wij om ons heen constateren? ─  Wanneer is er in de noö-
sfeer een grotere behoefte geweest aan geloof en hoop, om
het geweldige organisme dat we bezig zijn op te bouwen
zin en ziel te geven?

Door het geweldige evenement van de menswording is het
'meest geavanceerde' deel van de kosmos persoonlijk
geworden. Wij komen er niet meer omheen, dat door deze
eenvoudige mutatie de toekomst van twee zaken afhan-
kelijk is. Aangezien zich sinds het verschijnen van de
mens in het universum alles afspeelt in de sfeer van het
persoonlijke, moet het laatste doel van een universele
convergentie nog steeds (en wel op een heel bijzondere
wijze) de eigenschap bezitten van een persoon. Om een
universum dat is gevormd met persoonlijke elementen
psychisch op spanning te houden zonder het te laten knap-
pen moet het zelf een zeer speciaal centrum zijn. ─  Zo
wordt aan de traditionele opvattingen van een God, die
inwerkt op onsterflijke, van hem verschillende monaden
nieuw leven ingeblazen. Maar deze opvattingen zijn niet
meer instinctief, maar nauw verbonden met de moderne
ideeën over evolutie.
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De stroming, die de materie verheft, mag niet zozeer
worden beschouwd als louter een innerlijke drang, maar
moet eerder gezien worden als een getijdestroom. De veel-
heid stijgt, aangetrokken en omvat door het 'reeds ene'.

In een eerste fase ─ voor de opkomst van de mens ─
reageerde de wereld vitaal, maar blindelings op deze aan-
trekkingskracht. Sinds het verschijnen van de mens be-
weegt zij zich in zekere zin bewust en in vrijheid en brengt
zij de religie voort. ─ De religie is niet alleen maar een
streng individuele optie of intuïtie: ze geeft op grond van
de collectieve ervaring van de gehele mensheid de sinds
lang begonnen verklaring van de goddelijke kern. Zo zien
we de weerspiegeling van God persoonlijk in de georgani-
seerde menigte van de denkende monaden, om hun nog
aarzelende daadkracht de garantie te geven van een zeker
einddoel en de wetten die gelden nauwkeurig af te bake-
nen.

DE MENSELIJKE ENERGIE

De menselijke energie doet zich aan onze waarneming
voor als het eindpunt van een breedvertakt proces, waaraan
de totale massa van het universum deelneemt. De op de
Geest gerichte evolutie van de wereld komt in ons tot be-
wustzijn. Vanaf nu kan ons streven naar beter, onze
interesses, ons individuele geluk nergens anders in bestaan
dan dat wij deze evolutie met alle kracht die in ons is
bevorderen. Ook als we niet precies weten waarheen ze
ons voert, zou het absurd zijn eraan te twijfelen, dat ze ons
naar een doel leidt dat de hoogst denkbare waarde ver-
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tegenwoordigt. Vandaar dat het menselijk bewustzijn van
de twintigste eeuw zich voor het eerst sinds het ontwaken
van het leven op aarde voor het fundamentele probleem
gesteld ziet van de daad. ─ En weliswaar niet zoals vroe-
ger slechts met betrekking tot de eigen kleine persoon,
onze eigen kleine familiekring, ons kleine land, maar ge-
richt op het welzijn en het welslagen van het universum.
Hoe kunnen wij mensen van nu de beste organisaties in het
leven roepen om bij het behoud, de verdeling en ontwik-
keling van de menselijke energie rondom ons het hoogste
rendement te verkijgen? De technicus van de menselijke
energie zal er allereerst voor willen zorgen dat men maxi-
maal verzekerd kan zijn van de betrouwbaarheid en
efficiëntie van de afzonderlijke menselijke centra. De indi-
viduen leiden naar de top van hun ontwikkeling, om
daardoor aan het geheel het grootste vermogen te verlenen,
dat is zonder enige twijfel de weg die het uitendelijke
resultaat van de operatie veiligstelt.

Binnen elk van de afzonderlijke elementen moet de orga-
nisatie van de elementaire menselijke energie, hoe het
totale plan van hun werkwijzen er ook mag uitzien, cul-
mineren in de optimale ontwikkeling van de persoon zelf.

Thans echter, nu we bewust waarnemen, hoe de mensheit
massaal ontwaakt, opent zich voor de mens ─ ervan
uitgaande dat we hem als individu zien ─ een nieuw en
onbegrensd terrein om te evolueren: dat van de collectieve
creatieve oplossingen, associaties, voorstellingen en emo-
ties. Waar zou er een grens liggen voor de invloeden van
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verruiming, verdieping, samenwerking op terreinen van de
geest, als deze het resultaat is van de coherente ordening
van de veelheid van mensen? Dat wij heer en meester zijn
geworden over het luchtruim en de zee is al een succes.
Maar wat stelt dit voor als we het vergelijken met de be-
schikbaarheid voor allen van de menselijke gedachten en
de menselijke liefde? Nooit eerder lagen er voor de Aarde
betere mogelijkheden, waarop men zijn hoop en zijn
streven kan richten.

Wij vleien ons graag met de gedachte te leven in een ver-
licht tijdperk van wetenschap. In werkelijkheid zitten we
nog gevangen in de rudimentaire en kinderlijke vormen
van geestelijke arbeid. Wat is proportioneel gezien de om-
vang van de activiteit die thans op Aarde plaatsvindt om
de nog onbekende gebieden van de wereld te leren kennen
en te veroveren: hoeveel geld, hoeveel menskracht, welk
aantal organisaties wordt hiervoor ter beschikking gesteld?

Tegenwoordig verstaat het merendeel van de mensen
onder kracht (de sleutel en het symbool van het hogere
zijn) slechts de meest primitieve en barbaarse vorm ervan:
die van de oorlog. De tijd zal echter komen, dat de massa
begrijpt, dat het ware succes van de mens ligt in het
triomfantelijk besef vat te hebben gekregen op het mys-
terie van de materie en het leven. Dan zal voor de mens het
beslissende uur zijn geslagen: de geest van de ontdekking
zal alle levenskracht in zich opnemen, waar tot dan toe de
geest van de oorlog om vroeg. Een historisch moment van
de grootste betekenis: de macht van de legers te land en ter
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zee zal als ze vrijkomt in een nieuwe vorm die andere
macht doen verdubbelen, die reeds door de machine werd
gecreëerd, zodat een niet aflatende stroom van vrije ener-
gie beschikbaar komt voor de meest vooruitgeschoven
posten van de noösfeer.

Een deel van deze vrijgekomen energie, en wel een zeer
belangrijk, zal direct door de expansie van de mens in
materie worden omgezet. Maar een ander gedeelte, het
meest waardevolle, zal noodzakelijkerwijs terugstromen
tot op het niveau van de geest. Vergeestelijkte energie is
de bloem van de komische energie. Van alle menselijke
vermogens is deze daarom voor de organisatie het meest
interessant. Welke richting zal zij vooral kiezen? En hoe
kunnen wij haar, allereerst vanuit onze eigen individuele
natuur, helpen zich te ontwikkelen? Het lijdt geen twijfel
dat in ons enkele al aanwezige vermogens, verrijkt met
bepaalde andere capaciteiten en nieuwe bewustzijnsinhou-
den definitief tot optimale ontplooiing komen.

In de noösfeer zijn de liefde en het denken voortdurend
aan groei onderhevig. De overvloed van haar toenemende
energie wordt met de dag duidelijker, gezien de dagelijks
afnemende drang van de mens zich voort te planten. In al
haar volheid streeft de liefde bij de mens er dus naar een
veel meer omvattende functie te vervullen dan het een-
voudige verlangen naar voortplanting. In de man en in de
vrouw sluimert waarschijnlijk nog een bijzondere kracht
die hen wederzijds ontvankelijker maakt voor elkaar en
hen geestelijk bevrucht. Deze kracht wil zich vrijmaken als
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in een onweerstaanbare vlucht naar al het schone en ware.
Voorbij een zekere graad van sublimatie dringt de ver-
geestelijkte liefde door tot in de diepste kern van het onbe-
kende, dank zij de onbegrensde mogelijkheden van intuïtie
en wederzijdse binding die zij in zich heeft.

Op alle gebieden wordt ons leven beheerst door het
voortdurend als aanwezig en belangrijk ervaren Al. Voor
de menselijke energie is niets van groter belang dan het
spontane optreden en hooguit de sytematische cultivering
van een dergelijk 'kosmisch gevoel'. Dit zorgt ervoor, dat
de mensen zich niet meer als individuen voor elkaar
afsluiten, maar groepen gaan vormen. Vanaf nu is de ele-
mentaire geestelijke energie van de mensen definitief rijp
genoeg om zich met de totale energie van de noösfeer te
verbinden. Maar laten we niet vergeten te wijzen op een
belangrijk punt: de volmaaktheid en het nut van elk
menselijk energiecentrum voor het totaal hangen uitein-
delijk af van de mate waarin ieder centrum op zich haar
uniciteit en rechtstreekse verbinding met het geheel heeft
weten te voltooien. ─ Daarmee moet de technicus van de
Geest in zijn omgang met de menselijke eenheden reke-
ning houden. In het verloop van de door hem geplande
veranderingen zal hij hun de mogelijkheid moeten laten
om zichzelf te vinden en de vrijheid om zich steeds meer
van de ander te onderscheiden.

Het bewustzijn een gemeenschap te zijn wordt in eerste
aanleg gekenmerkt door een hevig verlangen naar inner-
lijke precisie en duurzaamheid. Op intellectueel gebied
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zullen de vorderingen van de wetenschap zorgen voor een
synthese tussen de wetten van de materie en die van het
leven. Deze is in feite niets anders dan een collectieve
daad van waarneming: de wereld, zoals ze in een geza-
menlijke coherente observering door de gehele mensheid
wordt gezien. Op sociaal gebied voeren de vermenging en
samensmelting van etnische groepen onvermijdelijk tot het
ontstaan van een volstrekt gelijksoortige vorm, niet alleen
wat de taal betreft, maar evenzeer voor wat betreft hun
opvattingen op het punt van moraliteit en ideaal.

De organisatie van de menselijke energie in haar totaliteit
richt zich en ons op de maximale ontplooiing van de hu-
manitaire gemeenschap, die uitsteekt boven ieder persoon-
lijk element. De voorwaarde voor de bundeling van alle
activiteiten ─ het uitgangspunt van het collectief menselijk
gevoel ─ is een oorspronkelijk streven dat allen met elkaar
gemeen hebben en door één gezamenlijke hoop wordt
gedragen. Op de eerste plaats kan niets anders de mense-
lijke energie losmaken en bij de zaak houden dan iets wat
wij begeerlijk vinden.

Daar de persoonlijke elementen niet samensmelten en niet
uit elkander gaan moet het centrum, waarbinnen zij hun
vereniging nastreven, noodzakelijkerwijze van hen ver-
schillen, d.w.z. zijn eigen persoonlijkheid ofwel zijn
autonome realiteit bezitten.

Om in stand te blijven en van invloed te zijn heeft de
noösfeer zeer concreet het bestaan nodig van een pool van
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psychische convergentie die zich in het universum bevindt:
een centrum, dat zich onderscheidt van alle andere centra
en deze 'overstijgend centreert' door ze te assimileren; een
persoon, die zich van alle personen onderscheidt en deze
voltooit door zich met hen te verenigen. De wereld zou
niet kunnen draaien als niet ergens vóór tijd en ruimte een
'kosmisch punt' zou bestaan waarin zich de totale synthese
voltrekt.

We hebben het nu ingezien: door de menswording heeft
het universum een hoger niveau bereikt. Hier verbinden de
universele krachten van de natuur en de geest de indivi-
duen met elkaar en met hun transcendente centrum en ne-
men zo mettertijd de vorm aan van een fundamentele
affiniteit. In ons en om ons heen bereiken de elementen
van de wereld almaardoor een steeds hogere persoonlijke
waarde door een eindpunt te bereiken dat zelf persoonlijk
is en verenigend: zodat dit eindpunt van een laatste aan-
eensluiting stralend wordt en tenslotte de essentiële
energie van de wereld erin terugvloeit ─  die energie, die,
na de kosmische massa zonder vooropgezet plan te hebben
bewogen, nu hieruit tevoorschijn komt om de noösfeer te
vormen.

Wat voor naam komt een dergelijke beïnvloeding toe? Dat
kan er maar één zijn: de liefde. De liefde, hoogste vorm en
samenvoegend principe van de menselijke energie.

Neem iemand, die zich bewust geworden is van zijn per-
soonlijke relatie tot een Ultieme Persoon, met wie hij zich
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in het hele verloop van de kosmische werkingen ten
nauwste verbonden ziet. In zo iemand en van deze persoon
uitgaande begint een proces van vereniging, dat door de
volgende drie étappes wordt gekenmerkt:

� Het in samenhang brengen van alle handelingen met
betrekking tot het individu;

� Het doen samenvallen van het individu met zichzelf;
� En tenslotte de vorming van een totale samenhang van

de individuen bij vereniging van de mensheid.

Dit 'onmogelijke' wordt werkelijk onder invloed van de
liefde. Omega, Diegene, naar wie alles toestroomt, is van
zijn kant ook Diegene, door wiens kracht Alles oplicht. Hij
zou niet het brandpunt kunnen zijn aan de top van het
universum, indien hij niet overal tegenwoordig was, ook
midden in de geringste stap van de evolutie. Wat betekent
dit anders dan dat voor het begrijpend oog zich ieder, ook
het nietigste object ─  als het in lijn is met de vooruitgang
─ warm wordt, gaat stralen, bezield raakt en later het
object wordt van een totale adhesie.

Dat onder de bezielende invloed van Omega ieder van
onze afzonderlijke handelingen wordt getotaliseerd laat al
zien hoe de menselijke energie hier op wonderbaarlijke
wijze vruchtbaar gemaakt wordt. Echter, nog maar nauwe-
lijks is er sprake van deze eerste ommezwaai van onze
activiteiten of ons streven verlangt naar meer en richt zich
op een nog belangrijker metamorfose. Doordat al onze
afzonderlijke handelingen in dienst komen te staan van iets
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totaals, vormen ze logischerwijze ─  als ware er sprake
slechts van één daad ─ een samenhangend geheel.

De liefde voor Omega bewerkstelligt in het geheel van
onze vermogens een ware synthese.

Aan de oppervlakte van onze levens bestaat het verschil
tussen zien en denken, begrijpen en liefhebben, geven en
ontvangen, groeien en krimpen, leven en sterven. Maar
wat moeten we met deze tegenstellingen beginnen als we
ontdekken dat de verschillen in hoedanigheid in Omega
niets anders zijn dan de eindeloos gevarieerde modaliteiten
van hetzelfde contact met het universele? Zonder ook maar
in het minst iets van hun oorspronkelijke staat uit te
wissen, zullen ze erop gericht zijn, zich in een gemeen-
schappelijke resultante te combineren, waarin hun nog
steeds zichtbare veelheid als een onbeschrijflijke rijkdom
deelt in de stralende heerlijkheid. Wat is daaraan zo verba-
zingwekkend? Kennen we niet ─ al is het dan minder
opvallend en intens ─ een goed vergelijkbaar verschijnsel
uit eigen ervaring? De man, die door de nobele en heftige
passie van de liefde voor een vrouw boven zichzelf wordt
uitgetild vindt zijn leven, zijn creativiteit en sensitiviteit,
zijn wereld als geheel, duidelijk als een vastomlijnde taak,
maar tevens gesublimeerd, in de liefde tot deze vrouw
terug. De vrouw echter, hoe noodzakelijk ook voor de man
om hem tot zinnebeeld en openbaring van de wereld te
zijn, deze aan hem door te geven en 'persoonlijk te maken',
is toch niet het centrum van de wereld! Als dus de liefde
van één element voor één ander al zoveel kracht in zich
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heeft, dat zij de volle rijkdom van onze waarnemingen en
gevoelens in één enkele uiting doet samensmelten (zonder
dat deze uiting daarmee aan helderheid verliest), wat moet
dan niet de ontmoeting met Omega een overweldigende
aantrekkingskracht op ons uitoefenen!

Als de liefde voor het Al diep in ons groeit, als wij onze
verschillende strevingen en wensen achter ons kunnen
laten en de weldadige eenvoud beleven van het gevoel
steeds maar te stijgen, een gevoel waarin de ontelbare fa-
cetten van arbeid en lijden niet zijn verdwenen, maar zich
vermengen en versterken, als dat zo is, dan komt ieder van
ons afzonderlijk in die door de menselijke energie ge-
vormde massa bij de volle kracht van zijn persoon en zijn
invloed.

De totale vereniging zonder verlies van de uniciteit van de
persoon. Tegelijkertijd het geheel èn de losse elementen in
stand houden. Niemand toch twijfelt eraan, dat dit twee-
ledige doel bereikt moet worden. Maar in welke rangorde
van grootte zien de sociale groeperingen thans de waarden,
waaraan zij alle in hun theorieën zeggen te hechten? Ze
beschouwen de persoon steeds als iets secundairs en
vergankelijks en bovenaan in hun programma's vinden we
het primaat van de zuivere totaliteit. In alle systemen van
menselijke organisatie, die elkaar thans bestrijden, wordt
er stilzwijgend van uitgegaan, dat de uiteindelijke toestand
van onze noösfeer een organisme zonder eigen gezicht,
een amorfe mensheid, iets onpersoonlijks zal zijn.
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Zodra echter dit uitgangspunt wordt aanvaard, wordt daar-
mee afbreuk gedaan aan het gehele dan volgende verloop
van de operatie en wordt deze tenslotte onuitvoerbaar. Hoe
zou het universum dat er uiteindelijk op is gericht om Iets
te worden, nog ruimte kunnen hebben voor Iemand? De
elementen, die de opvatting huldigen, als zou het hoogte-
punt van de menselijke energie een Iets van onpersoonlijke
aard zijn, zullen ervaren hoe zij onder invloed daarvan
steeds meer aan persoonlijkheid zullen inboeten. Dat ge-
beurt, ook al streven zij nog zozeer naar het tegen-
overgestelde. De pleitbezorgers van de materiële voor-
uitgang of van etnische eenheden zullen tevergeefs naar
vrijheid streven: ze zullen noodzakelijkerwijs door de
determismen die zij zelf in het leven roepen worden aan-
getrokken en opgezogen. Het zijn hun eigen mechanismen,
die hen tot robots maakt. Als dat heeft plaatsgevonden rest
er niets anders meer, wil het raderwerk van de menselijke
energie blijven draaien, dan de toepassing van brute
kracht, ─  de kracht, waarvan men wil, en dat is logisch,
dat wij haar thans weer vereren.

Echter, het is niet die kracht, die boven ons staat, maar het
is de liefde ─  en bijgevolg ten eerste de erkenning van het
bestaan van een transcendente werkelijkheid, die een uni-
versele liefde mogelijk maakt. Wat zou er gebeuren, als we
op een dag de aanwezigheid onderkenden van een bewust
centrum van totale convergentie in plaats van de onper-
soonlijke mensheid, zoals deze ons door de moderne
sociale stelsels wordt voorgehouden met hun trotse verwij-
zing naar de menselijke verworvenheden en prestaties?
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Dan zouden de individuele elementen zich ─  in de stroom
die de mensheid onweerstaanbaar leidt tot totale vereni-
ging ─ reeds gesterkt voelen door deze wederzijdse be-
weging van toenadering. Hoe groter het aantal van hen die
zich verenigen op grond van hun persoon-zijn, hoe meer
ze zelf een persoon zullen worden. En dit als vanzelf,
krachtens de eigenschappen die inherent zijn aan de liefde.

Laten we ons een Aarde voorstellen, waarop de mensen
niets vuriger wensen dan als totaliteit toenadering te zoe-
ken tot een hartstochtelijk geliefd wezen, van wie alle
zouden hebben ingezien, dat het met al zijn vezels be-
trokken is bij de diepste verlangens en behoeften van ieder
van hen. Zo'n wereld zou niet meer tot iets hoeven te wor-
den gedwongen. Ook zonder dwang zouden de mensen
zich houden aan de daarvoor gunstigste richting, in vrije
concurrentie streven naar steeds betere combinaties, be-
reidwillig de beperkingen en offers op zich nemen, die van
hen door bepaalde principiële keuzes werden gevraagd, en
tenslotte zelfs het besluit nemen om hun vermogen tot
liefhebben niet te verspillen, maar het terwille van de laat-
ste eenwording behoedzaam te sublimeren.

Wij zijn in een kritiek stadium van de menselijke ontwik-
keling gekomen, waar de enige weg vooruit nog die is, die
ligt in de richting van een gemeenschappelijke passie. On-
ze hoop nog steeds zetten op een sociaal ordening die door
uiterlijk geweld zou moeten worden bereikt, zou eenvou-
digweg betekenen, dat we alle verwachtingen om de geest
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van de Aarde naar haar laatste grenzen te kunnen voeren
opgeven.

De menselijke energie evenwel is ─   zoals het universum
zelf ─   uiting van een alles overwinnende en beslissende
beweging. Daarom kan niets haar verhinderen het natuur-
lijk eindpunt van haar evolutie in vrijheid te bereiken. Hoe
onwaarschijnlijk dat misschien ook lijkt, wij komen steeds
dichter bij de tijd, waarin de wereld haar ketenen zal af-
werpen om zich eindelijk geheel aan de macht over te
geven van haar innerlijke neigingen.

We moeten onvoorwaardelijk geloven in de mogelijkheid
en de noodzakelijke gevolgen van een universele liefde.

Sinds Christus is de totale liefde in theorie en praktijk
steeds duidelijker geworden en steeds meer mensen heb-
ben erin gedeeld en haar verder uitgedragen. Tweeduizend
jaar mystieke ervaring zijn op deze wijze aantoonbaar
evenzeer verrijkend geweest voor het contact dat wij met
het persoonlijke brandpunt van het universum kunnen
maken als tweeduizend jaar wetenschap dat was voor het
contact met de natuurlijke sferen van de wereld. ─ Gezien
als 'fylum' (tak van de evolutionaire levensboom, red.) van
de liefde is het christendom zo vitaal, dat het juist nu ─
zoals wij kunnen waarnemen ─ een buitengewone muta-
tiesprong beleeft naar een hogere laag in het bewustzijn
van zijn universele waarde.
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Is dit niet de voorbereiding voor een verdere, de laatste
metamorfose? De bewuste herkenning van God in het hart
van de noösfeer, ─   de beweging van de kringen naar hun
gemeenschappelijk centrum: het verschijnen van de 'theo-
sfeer'?

GEDACHTEN OVER DE VOORUITGANG

Het is tegenwoordig een uiting van goede smaak om alles
wat zich als geloof in de toekomst manifesteert met spot
en wantrouwen tegemoet te treden. Deze uiting van twijfel
kan, als men daar niet op let, funeste gevolgen voor al het
leven hebben, want zij mikt rechtstreeks op de onder-
graving van de levenslust en de vitale krachten in de mens-
heid. Op grond van de algemene geschiedenis van de
wereld zoals de paleontologie ons deze voor een tijds-
spanne van 300 miljoen jaar vertelt, kunnen wij, zonder
ons in vage dromen te verliezen de volgende twee zaken
beweren:

a. Ten eerste laat de mensheid zien, dat zij diep in zich
verborgen nog een reservebron heeft, buitengewone moge-
lijkheden van concentratie, d.w.z. van vooruitgang. We
hoeven slechts te denken aan de enorme hoeveelheid ver-
mogens, ideeën, personen, die nog niet zijn ontdekt, zich
nog niet nuttig hebben gemaakt, nog niet zijn geboren, nog
niet tot synthese zijn gebracht... "Energetisch" en bio-
logisch gezien is de mensheid als groep nog heel jong en
absoluut niet uitgeblust of op.
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b. De Aarde heeft haar ontwikkeling als ster in het fir-
mament nog lang niet voltooid. Zeker, we kunnen ons
allerlei rampen voorstellen, die deze mooie ontwikkeling
plotsklaps zouden kunnen afbreken. Maar al 300 miljoen
jaar zien we het leven paradoxaal genoeg opkomen in het
gebied van de onwaarschijnlijkheden. Valt daaraan niet het
vermoeden te ontlenen, dat de bewegende krachten van het
universum het voortbestaan ervan heimelijk ondersteunen?
De moeilijkheid van het probleem bestaat niet echt daarin,
dat er moet worden beslist of de mens de drager is van een
onafgebroken proces van vooruitgang. Het gaat er veeleer
om in te zien, hoe deze vooruitgang in zijn huidige tempo
nog lange tijd kan voortduren zonder dat het leven implo-
deert of de aarde , waarop het geboren is, explodeert. Onze
moderne wereld is in minder dan tienduizend jaar ontstaan,
maar de laatste 200 jaar is ze sneller veranderd dan in alle
voorafgaande eeuwen bij elkaar.

De weg naar de toekomst
Als men wil dat de vooruitgang duurzaam is, dan moeten
wij haar niet aan zichzelf overlaten. Alleen door het me-
chanisme van haar synthesen wordt de evolutie tot draag-
ster van een steeds grotere vrijheid. Hoe moeten wij ons,
wat deze weg naar de toekomst betreft, in de praktijk ge-
dragen? Ik zie twee mogelijkheden, die in vijf woorden
kunnen worden samengevat: een grenzeloos vertrouwen,
in gezamenlijkheid.

a. Een grenzenloos vertrouwen. Dit moet gezien het
verwachte werk spontaan in iedereen gewekt worden, die
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met de beste bedoelingen is bezield. Het geeft het onont-
beerlijke élan, zonder welk niets tot stand komt. Een harts-
tochtelijk plezier in al wat groeit en leeft ─  dat is wat wij
nodig hebben. Weg met de moedelozen en de sceptici, de
pessimisten en melancholici, de vermoeide geesten en de
vijanden van de vooruitgang!

b. In gezamenlijkheid. De geschiedenis van het leven is
ook op dit punt beslissend geweest. Er leidt maar één weg
omhoog: die, welke door een rijpere organisatie leidt tot
een rijpere synthese en eenheid. Dus ook hier: Weg met de
onverbeterlijke individualisten, de egoïsten, met hen die
steeds meer macht willen maar hun broeders uitsluiten of
vernederen, hetzij als individuen, hetzij als naties of ras-
sen. Het leven streeft naar een eenwording toe. Onze hoop
kan slechts werkelijkheid worden, als ze tot uitdrukking
wordt gebracht in een groter verband en in een grotere
mate van menselijke solidariteit.

De toekomst van de Aarde ligt in onze handen. Waar zul-
len wij voor kiezen? Een gezamenlijk beoefende weten-
schap heeft slechts een toenadering in de geometrische top
van de intelligentsia ten gevolge. Een gemeenschappelijke
belangstelling, hoe inspirerend deze ook mag zijn, zorgt er
alleen voor dat de mensen indirect met elkaar in contact
komen en slechts omwille van iets onpersoonlijks, waarin
hun persoon geheel opgaat.

Wat we nodig hebben, is niet een onderonsje van knappe
koppen, noch een handgemeen, maar harten die kloppen in
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hetzelfde ritme. Daarom zoeken we uiteindelijk het
principe volgens welk onze vereniging tot stand kan ko-
men niet in het beschouwen van dezelfde waarheid, niet in
het begeren van een zakelijk iets, maar in de op ons allen
inwerkende aantrekkingskracht van dezelfde persoon.

OVER DE MOGELIJKE GRONDSLAGEN VOOR

EEN GEMEENSCHAPPELIJK CREDO

Wie gelooft in de wereld en de werkelijkheid van een noö-
sfeer onderkent (dus van een collectieve concentratie en
een collectieve vooruitgang van de menselijke geest), moet
wel in zijn toekomstverwachtingen aan de waarden van de
persoon en van de transcendentie een steeds grotere plaats
toekennen. Aan de persoon, omdat een universum dat zich
psychisch concentreert identiek is aan een universum dat
persoonlijk wordt. En aan de transcendentie, omdat een
laatste pool van 'kosmische' personalisering om in de
hoogst mogelijke graad consistent en verenigend te zijn
slechts uit elementen kan zijn voortgekomen, die deze
supra-personaliseert door zich ermee te verenigen.

Op grond van dezelfde verwachting onderkennen zij, die
in de hemel geloven, zodra zij de kosmische wording van
de geest inzien, dat de mystieke transformatie waarvan zij
dromen de hele concrete werkelijkheid en de last van alles
waardoor de vooruitgang van de mens wordt bepaald tot
voorwaarde heeft en er de bekroning van is. Moet de
mensheid om in God tot een hogere vergeestelijking te
komen niet allereerst worden geboren en groeien in
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overeenstemming met het hele systeem, dat wij 'evolutie'
noemen?

Naar boven toe opent zich het gevoel voor de Aarde en
verandert plotseling in het gevoel voor God. Naar onderen
toe zoekt het gevoel voor God zijn wortels en voedsel in
het gevoel voor de Aarde. De transcendente, persoonlijke
God en het universum in evolutie vormen zo gezien niet
meer twee tegengestelde centra van aantrekking, maar een
hiërarchisch geordende gemeenschap om de massa van de
mensheid als een ononderbroken stroom naar zich toe te
trekken. Dat is de verbazingwekkende transformatie, die in
theorie een evolutie van de geest van het universum doet
vermoeden en die in de praktijk al te constateren valt in
haar invloed op een steeds groter aantal geesten, zowel
vrijdenkers als gelovigen. Het is precies de transformatie,
waarnaar wij op zoek waren.

Een nieuwe elan voor een nieuwe wereld
De effectieve methode die rechtstreeks leidt tot bundeling
van de vitale krachten in de mensheid, die thans nog zo
wanhopig verdeeld zijn, zou eenvoudig zijn een oproep te
doen tot vorming van een gemeenschappelijk front met
alle partijen, zowel van rechts als van links, die het als de
meest urgente taak van de huidige mensheid zien door te
stoten naar een hogere vorm van bewustzijn en zo een uit-
weg te vinden. De mensen, die van deze overtuiging zijn
doordrongen, of het nu christenen zijn of niet, vormen een
homogene groep. Ook al bevinden ze zich op de beide
uiterste vleugels van de voorwaarts spoedende mensheid,
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toch kunnen ze hand in hand verdergaan. Want hun opvat-
tingen zijn geenszins met elkaar in tegenspraak; in wezen
bevorderen ze elkaar en streven ze over en weer ernaar
elkaar aan te vullen. Waar wachten de mensen nog op om
de gemeenschappelijke voorhoede te vormen die in de
voortschrijdende beweging van het universum gelooft en
in onze taak, deze te bespoedigen? Is dat soms niet de
harde kern rond welke zich de eensgezindheid van morgen
moet ontwikkelen?

Al lijken ook de al te eenzijdige en materialistische ver-
wachtingen van de 19e eeuw met de golf van scepticisme
te zijn weggespoeld, diep in ons is het geloof in de toe-
komst niet gestorven. In tegendeel! Dit geloof, maar nu
verdiept en uitgezuiverd, schijnt onze redding te zijn. Niet
alleen is het zo, dat de voorstelling van een mogelijk ont-
waken van ons bewustzijn in een nieuwe staat van boven-
bewustzijn met de dag wetenschappelijk en experimenteel
op betere gronden lijkt te berusten en psychologisch nood-
zakelijker wordt om de mens tot daden te motiveren. Nee,
als we logisch verder denken, schijnt het veeleer zo, dat
alleen deze voorstelling van zaken in staat zal zijn om de
grote gebeurtenis voor te bereiden, die wij allen verwach-
ten: de ontdekking van een gebaar van aanbidding en syn-
these, de specifiek nieuwe uiting van vitaliteit die een
nieuw tijdperk waardig is, waarin het hartstochtelijk ver-
langen naar verovering van de wereld en het hartstoch-
telijk verlangen naar de gemeenschappelijke eenwording
in God elkaar vinden en versterken.
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Teilhard de Chardin – Prophet unserer Zeit

Schon die Christen der ersten Jahrhunderte bemühten sich
zu verstehen, wie Jesus Mensch und Sohn Gottes gleich-
zeitig sein konnte. Wenn im Matthäus-Evangelium (Mt
27,51) berichtet wird, dass beim Tod Jesu der Vorhang des
Tempels zerriss, so ist das sicher kein Bericht über
mangelnde Qualität von Textilien, sondern ein Bild dafür,
dass nun Gott und Mensch näher  beisammensind. (Der
Vorhang schützte ja den eigentlichen „Ort“ Gottes).

Der französische Jesuit und Naturwissenschaftler Teilhard
de Chardin (1881-1955) ging mit seinen Fragen einen
Schritt weiter: wie können die Erkenntnisse der modernen
Naturwissenschaft, insbesondere der Evolutionslehre, mit
Grundaussagen der christlichen Theologie in Einklang
gebracht werden. Was sagen uns Bibelstellen wie Eph 1,9-
10 („Denn er tat uns kund das Geheimnis seines Willens,
so wie es ihm gefiel, so wie er sich vorgenommen hatte in
ihm, zur Verwirklichung der Fülle der Zeiten, nämlich das
All in Christus wieder unter ein Haupt zu fassen, das
Himmlische und das Irdische“), oder auch Kol 1,15-19? In
welchem Verhältnis stehen letztlich Gott, Mensch und
Welt zueinander?

Die Evolution (Entwicklung) des Kosmos von Urknall, un-
belebter Materie, einfachen Lebensformen, Tieren, bis hin
zum Menschen, bleibt laut Teilhard nicht dort stehen,
sondern wird weitergehen; er sah eine weitere Bewegung
zur Menschheit insgesamt, letztlich von Materie zu Geist.
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Das Christusereignis markiert eine wichtige Stelle in
dieser Entwicklung. Schließlich setzt Teilhard den
Endpunkt der kosmischen Evolution, den er Omega
nannte, mit dem Christus der Offenbarung gleich. (Hier
klingt Off.1,8 an: „ich bin das Alpha und das Omega,
spricht Gott“)

In dieser kühnen Vision ist Schöpfung kein Ereignis, das
irgendwann in der Vergangenheit passierte, sondern ein
Prozess, der ständig weitergeht. Menschliche Arbeit wird
darin zum Weiterbauen an der Schöpfung. Liebe ist die
Energieform, die die menschliche Gesellschaft weiter-
bringt, so wie auf früheren Stufen der Evolution die phy-
sikalisch oder biologisch beschreibbaren Energieformen
wesentlich waren und sind. Eine Religion  der Liebe ist
damit kein historisches Überbleibsel, das für moderne
Menschen kaum mehr Bedeutung hat, sondern bietet Sinn-
deutung und Motivation für alle zentralen Lebensbereiche.
Weltflucht aus spirituellen Gründen ist ebenso ein Irrweg
wie bloßer Materialismus; der Christ soll vielmehr durch
engagiertes Wirken in der realen Alltagswelt zu  Gott
finden. Wenn Eucharistie als Vergöttlichung der Materie
gedeutet wird, so ist sie in diesem Sinn Vorbote einer
kosmischen Entwicklung, nicht unverständliches Relikt
eines historischen Ereignisses.

Teilhard formuliert seine Einsichten in ungewöhnlicher
Sprache, seine Texte sind vielfach naturwissenschaftlich
geprägt, manche auch durch persönliche mystische Erfah-
rungen gestützt. Ähnliche Überlegungen, wenn auch in
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anderen Sprachbildern, finden sich aber schon bei großen
Theologen und Mystikern der Kirchengeschichte (zB
Meister Eckehart, Hildegard von Bingen,  Nikolaus von
Kues). Das 2. Vatikanische Konzil griff wichtige Elemente
seiner Thesen auf, insbesondere in der Konstitution „Die

Kirche in der Welt von heute“. Hier wird von einer in Ent-
wicklung befindlichen Welt ausgegangen und Spiritualität
des Handelns als Aufgabe formuliert.

Teilhards Schriften durften zu seinen Lebzeiten aufgrund
mehrfacher Verbote der kirchlichen Autoritäten nicht
publiziert werden. Die Evolutionslehre war lange Zeit
kirchlich verpönt. Weil Teilhard Adam und Eva als Gat-
tungsbegriff und nicht als Einzelpersonen sah, warf man
ihm vor, er leugne die Erbsünde und gefährde damit die
Erlösungslehre, außerdem vermische er Gott und Welt
(Pantheismus). Er kämpfte zwar gegen diese Verbote, füg-
te sich ihnen aber im Sinne seines Gehorsamsgelübdes als
Jesuit. Erst nach seinem Tod konnten seine Hauptwerke
veröffentlicht werden. Sie wurden sehr populär und  in den
1960er und 1970er-Jahren weit über kirchliche Kreise hin-
aus heftig diskutiert. In der New Age-Bewegung der 80er-
Jahre wurde Teilhard häufig zitiert ─ ob immer in seinem
Sinn, erscheint aber fraglich. In der aktuellen Literatur
wird Teilhard gerne als Vorläufer der Ökologie-Bewegung
ge-nannt.

Aus heutiger Sicht sind die Vorstellungen und spirituellen
Forderungen Teilhards  leichter verständlich, aber auch
dringlicher als zu seinen Lebzeiten: Seine Idee der sich um
die Erde bildenden Zone des Geistes (über den Einzel-
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menschen hinaus) kann  heute durch Internet, GPS und
Satellitennetze verdeutlicht werden.
Wer bei „Energiepolitik“ nur an Kraftwerke oder Öl-
reserven denkt, muss zugeben, dass bloßes Wachstum an
physischer Energie ohne gleichzeitiges Wachstum der spi-
rituellen Energieform „Liebe“ zu schrecklichen Folgen
führen kann, von  ökologischen Katastrophen  bis zum
Atomkrieg. Ein  Mehr an spiritueller Energie hingegen
kann auf individueller Ebene Lebenssinn und Lebens-
freude, auf weltweiter Ebene sozialen Fortschritt und Ge-
rechtigkeit bedeuten.

Manchem mag Teilhards Vision zu weit weg von der
klassischen christlichen Theologie führen. Aber fordert
uns nicht schon Jesus in den Abschiedsreden des Johan-
nes-Evangeliums auf, mit weiterführenden Erkenntnissen
zu rechnen?

„Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es
jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist
der Wahrheit, wird er euch zur vollen Wahrheit führen,
…… das Zukünftige wird er euch verkünden. Er wird
mich ver-herrlichen, weil er von dem Meinigen nehmen
und euch verkündigen wird.“ Joh 16,12-14)
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More Being - The Emergence of Teilhard de Chardin

by John F. Haught 2

Gaudium et spes, the Second Vatican Council’s Pastoral
Constitution on the Church in the Modern World (1965), is
revolutionary for many reasons, not least for making the
following two statements: “The human race has passed
from a rather static concept of reality to a more dynamic,
evolutionary one. In consequence there has arisen a new
series of problems...calling for efforts of analysis and
synthesis.” And: “A hope related to the end of time does
not diminish the importance of intervening duties but
rather undergirds the acquittal of them with fresh
incentives.”

It is nearly impossible to read these words and not find in
them some of the key ideas of Pierre Teilhard de Chardin
(1881–1955). Early in the twentieth century, this contro-
versial Jesuit geologist and innovative religious thinker
expressed the same sentiments ─ although more power-
fully and emphatically ─  in numerous unpublished essays
and in his major books (both published posthumously),
The Human Phenomenon (English translation, 1959) and
The Divine Milieu (English translation, 1960). During his
lifetime, the Vatican prevented the priest from publishing
most of his reflections on evolution and Christian faith. In
1962, it even issued a monitum about his ideas, warning

                                                          
2 John F. Haught, author of God after Evolution and many other books, is a senior
   fellow at the Woodstock Theological Center, Georgetown University.
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seminary professors and university presidents to “protect
the minds, particularly of the youth, against the dangers
presented by the works of Fr. Teilhard de Chardin and his
followers.”

However, by 1965 Teilhard’s bold integration of Chris-
tianity and modern science had become known and was
widely appreciated. The Human Phenomenon, for
example, was rapidly becoming a bestseller for Harper &
Row in the area of religious thought. There can now be
little doubt that among the experts who drafted Gaudium et

spes, some at least had been exposed to Teilhard’s
“dangerous” ideas. Karl Rahner had clearly taken
Teilhard’s thought into account in his Christology, and
Henri de Lubac later remar-ked that Gaudium et spes

expressed “precisely what Père Teilhard sought to do.”
Robert Faricy, SJ, considers Teilhard’s influence on the
document to be “a dominating one.”

Presumably, it was Teilhard’s alleged views on original
sin that had alarmed some in the theological community.
Adventuring beyond a literal reading of Genesis and the
story of Adam and Eve was too much for many to handle
(as it still is in much of the Christian world). But the
Vatican’s censoring was motivated no less fundamentally
by officials and theologians who remained skeptical about
evolutionary science in general and the world-affirming
religious ideas that Teilhard was building into his evolu-
tionary vision of life. Until the council, most bishops and
catechists would have found the two propositions noted
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above quite unsettling. By 1965, however, a mere decade
after Teilhard’s death, the church had come to adopt some
of his startling claims as officially its own.

In order to appreciate Gaudium et spes, it is essential to re-
flect on Teilhard’s path-breaking ideas. Although chrono-
logically preconciliar, the French Jesuit has proved in most
respects to be a decidedly postconciliar interpreter of the
Christian faith. Nearly half a century after Vatican II, we
have yet to catch up with his revolutionary, nuanced, and
deeply Christian synthesis of science and faith. Hence con-
temporary Catholic thought, in order to understand the
theological reflection that lies behind the two passages
from Gaudium et spes quoted above, would do well to
examine Teilhard’s prescriptions for the renewal of Chris-
tianity in a scientific, post-Darwinian age.

By and large, it has failed to do so. And it does not help
that Pope Benedict XVI (along with his former student,
Cardinal Christoph Schönborn of Vienna) has given the
impression to many intellectuals that Catholicism is more
tentative, and at times even grudging, in its embrace of
evolutionary science than it was during the papacy of John
Paul II. Nevertheless, Vatican II itself provides a firm
theo-logical sanction for undertaking a Teilhardian
“analysis and synthesis” of what it means to be Catholic
after Darwin and Einstein. Even now, Teilhard’s thought
remains a vital resource for a constructive theology of
nature and human existence, one in keeping with the spirit
of both scientific discovery and the council.
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According to Vatican II, the relatively recent migration of
enlightened human consciousness ─  from a static to a
“dynamic” and “evolutionary” sense of reality ─ requires
that fresh “efforts of analysis and synthesis” be made by
Catholics: theologians, the teaching church, and the faith-
ful. Here Teilhard’s insights offer singular assistance. To
begin with, he noted that our still evolving universe is an
unfinished creation. This observation is theologically and
ethically momentous. It means that the world is still co-
ming into being and that the cosmos remains open to a
future of ongoing creation “up ahead”. The universe is
perishable, of course, but it may still have a rich future.
The very fact that it is still being created allows Christians
to see not only that something of great importance is
happening in the universe, but also that it has been
happening since long before human beings arrived on the
scene. Further, the hope that creation may continue into
the future has dramatic implications for both Christian
ethics and eschatology.

What then is going on in the universe, and why should
Catholic thought be concerned about it? Here, in a
nutshell, is how Teilhard would respond.

Traditional Catholicism first came to expression at a time
when the universe was understood to be essentially static
and unchanging. As a result of modern science, however,
Catholic thought needs to understand that the whole uni-
verse, not just terrestrial life and human history, is in the
process of becoming. Teilhard was one of the first scien-
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tists in the twentieth century to observe that the entire
cosmos, and not just the biological and human periods, is a
momentous, still-unfolding story. Theology therefore
needs to be fully awakened to the fact that the universe is
not just a stage for the human drama. Human existence
must now be reconnected to the larger narrative of
creation, as St. Paul had proposed (Rom 8:18-21) in
Christianity’s foun-dational phase.

This Pauline intuition of a universe coming to a head in
Christ (Col 1:13-20; Eph 1:9–10), Teilhard believed, must
now be reconfigured in accord with our scientific under-
standing of the world. In 1933 he wrote: “If we assume
Christ to be established by his incarnation at this remar-
kable point of all convergence, he then immediately beco-
mes co-extensive with the vastness of space. There is no
longer any danger that his personality or his sovereignty
may vanish, submerged in too enormous a universe.”
Recognizing that for many sincere people the scientific
universe had outgrown their images of deity, Teilhard was
already arguing in the 1920s and ’30s that evolution can
give us a God, and a cosmic Christ, truly worthy of our
worship. Such a theological reconstruction is what the
council encouraged when it pointed to the need for new
“efforts of analysis and synthesis” in light of the discovery
that the universe is still in the process of becoming. In this
project, Teilhard’s thought, whatever its limits, still has an
important role to play.
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Concerning our own planet, Teilhard observed that the
cosmic process long ago brought about the geosphere, the
material substrate around which the complex web of life,
which he called the biosphere, would eventually weave
itself. But he saw something further happening beyond the
emergence and flourishing of life. Not too long after the
appearance of human beings we now find that the earth is
gradually weaving onto itself something like a brain, a
“thinking layer”. Beginning almost imperceptibly,
develop-ments in oral tradition, writing, education and art,
com-munication technology, commerce, engineering,
global po-litics, and other cultural developments are now
bringing about on earth a “noosphere”,a new envelope of
“thought”. Although Teilhard did not live to see the
Internet, his ideas clearly anticipate this and other such
developments in pla-netary complexity. At Vatican II,
Catholic thought for-mally acknowledged that people of
faith must recognize their lives as part of the ongoing,
adventurous creation of the universe. The Christian
exhortation to faith, hope, and love, as Teilhard noted in
essays now available in The Future of Man and other
collections, is a unifying and essential force for the future
thriving of the earth and the universe that enfolds it.

Teilhard also argued, especially in The Human

Phenomenon, that there is a discernible direction to this
cosmic process. Although biological evolution may seem
at times to resemble more a drunken stagger than a linear
ascent, the net movement of the universe has been in the
direction of more and more physical complexity. The pro-
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cess has passed from the relatively simpler preatomic,
atomic, and molecular stages to unicellular, multicellular,
vertebrate, primate, and human forms of life. Overall, this
long cosmic journey has given evidence of a measurable
intensification of organized complexity. One can only
won-der where this mysterious tendency toward complexi-
fication will lead.

Wherever it goes from here, the process will be empty and
doomed if it is not animated by love and what Teilhard
called “a great hope held in common”. In this respect, he
felt, one of the objectives of Catholic theology must be to
elevate awareness of how the life of faith, hope, and love
can contribute to the ongoing creation of “more being” in
God’s universe.

What did Teilhard mean by “more being”? In How I

Believe as well as in The Human Phenomenon and many
other writings, he identifies an increase in being with an
intensification of consciousness. During the course of the
world’s evolution, as matter has become more complex in
its organization, consciousness and spirit have intensified
in a correspondingly impressive way. As visible matter has
become more complex outwardly, the invisible “inside-
ness” of things has also become more real, centered,
conscious, and free. Having now arrived at the level of
human consciousness, there is no reason to assume that
this movement will now be suspended. In fact, the
universe is still being invited to become “more” by
organizing itself inwardly and outwardly around an always
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new and higher center. This center is the very God who in
Christ has become fully incarnate in the universe and who
is still being clothed in the folds of an emergent creation.

For Teilhard, the incarnation of God in Christ continues to
stir up the world. The entire cosmic story, in fact, is being
called irreversibly and everlastingly into the embrace of
God. This is the ultimate reason why evolution,
understood in both a cosmological and biological sense,
takes place at all. Evolution means that creation is still
happening, that God is still creating the world, not a retro,
from out of the past, but ab ante, from up ahead. All things
are still being brought together in the Christ who is
coming. As a fervent devotee of St. Paul, Teilhard
suggested that what is really going on in cosmic process
and biological evolution alike is that the “whole creation”
is groaning for the renewal wrought by God in Christ
through the power of the Holy Spirit.

Teilhard sees life’s evolution and humanity’s religious
quest as successive chapters in the universe’s long journey
into the mystery of God. Cosmologically speaking, our
religious hope is the blossoming of a persistent, ageless
cosmic anticipation, a conscious opening up of the world
to the future of creation. Through our hope and our
struggles, and especially in our religious quests, the
universe that gave us birth reaches out further toward its
unifying center and goal.
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In view of these considerations, Gaudium et spes takes on
a rich significance that would not have been anticipated in
a previous era. “A hope related to the end of time”, the
council declares, “does not diminish the importance of
intervening duties but rather undergirds the acquittal of
them with fresh incentives”. But what does this mean? A
Teilhardian interpretation would recognize here a belated
response by the church to the accusation that Christian
hope is a kind of escapism that negates the value of action
in the world. Marxists and other secular critics have long
complained that Christianity fails to motivate people to
participate fully in what Teilhard himself called the
“building of the earth”. Once we realize that the universe
is a work in progress, a genuinely Christian hope will
orient our existence toward participation in the ongoing
work of creation. Our hope for final fulfillment is not a
reason for passivity here and now. On the contrary, it is, in
the council’s terms, a “fresh incentive” to contribute our
lives and labor to the great work of bringing the whole
universe to fulfillment in Christ.

Eerstedaguitgifte op 23 mei 1981 van de Franse postzegel van Pierre
Teilhard de Chardin ter herdenking van zijn 100ste  geboortedag.
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Пьер Тейяр де Шарден:

 "Любовь - энергия"
В.И.Алексеева 

3

В предисловии к русскому изданию книги Шардена «Феномен

человека» говорится, что типологии учёных до сих пор не
существует. И славно, всё-таки, разделить творческих людей по
типам и разрядам может быть и можно, однако общепринятые

ярлыки неизменно обедняют индивидуальный облик. Тейяра де
Шардена (1881- 1955) трудно отнести к энциклопедистам,
невозможно — к узким специалистам, охарактеризовать его
личность в нескольких словах просто нельзя. Католический
священник, член ордена иезуитов, он стал выдающимся учёным
в области палеоантропологии, именно ему, единственному из
европейских учёных, наука обязана открытием синантропа.
Однако философские идеи Шардена были таковы, что

поставили его на совершенно особое место    среди

естествоиспытателей и тем более среди священнослужителей,
вызывали горячие споры при жизни и должны быть

востребованы сегодня, когда мир находится в поисках

альтернативы всевозможным проявлениям глобального кризиса
на планете.

Шарден родился 1 мая 1881г. в многодетной фермерской семье
во Франции, в Оверни, горной местности, где было много
потухших вулканов. В шестилетнем возрасте родители

обнаружили мальчика на дороге, ведущей в горы. Он шёл

посмотреть, что находится внутри вулканов. Любопытно, что
по материнской линии он был двоюродным правнуком

Вольтера. В иезуитском колледже он получил хорошую

подготовку в теологии, схоластической философии, древних и

                                                          
3 Uit het blad: Межрегиональное культурно-просветительское издание
   "Орион", № 19, сентябрь 2001 г.
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новых языках, естественных науках. Продолжил образование в
иезуитской семинарии на острове Джерси и затем преподавал
физику и химию в Каире. В годы первой мировой войны был
мобилизован, служил санитаром, получил орден Почётного
легиона. С 1913 г. Шарден работал в Институте палеонтологии
человека при парижском Музее естественной науки, в 1920
получил докторскую степень в Сорбонне и стал профессором
кафедры геологии в Католическом университете Парижа.
Однако профессорская карьера продолжалась недолго. Именно
в это время возникла первая трещина между его

мировоззрением, материалом, который он давал студентам, и
официальными инстанциями, в данном случае руководством
университета. В результате, в середине 1920-х годов Шарден

покидает   Францию,   отправляется   в   палеонтологическую
экспедицию в Монголию и Северо-Западный Китай.

Здесь ему предстояло сделать крупнейшие научные открытия,
которые он позже осмысливал в философских трудах. В 1928
совместно с китайским учёным Пэй Вэнь-Чжунем и канадцем
Д.Блэком он обнаружил остатки синантропа недалеко от

Пекина. Случилось так, что экспедиция Тейяра де Шардена

продлилась едва ли не двадцать лет. Он работал в Индии, на
Бирме, на острове Ява, в Африке, именно в тех местах, где
обнаруживались стоянки древнего человека, остатки

доисторических животных и растений, что давало богатый
материал для палеоботаники и палеозоологии. Открытие

синантропа (китайского человека) дополнило схему так

называемых архантропов, древнейших людей, живших на

планете в период от 2 миллионов до 360 тысяч лет тому назад.
После открытия Шардена в разряд представителей

первобытного человеческого стада, кроме питекантропа и

Гейдельбергского человека, вошёл синантроп, а в середине
1950-х  годов схема дополнилась открытием атлантропа.
В Париж учёный вернулся только после второй мировой войны
и получил кафедру в Коллеж дё Франс, в 1950 был избран во
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Французскую академию наук. Ещё в З0-е годы публиковались
его специальные труды, следы их использования можно найти
даже в советской литературе, хотя и с трудом. Имени Тейяра де
Шардена нет в Большой советской энциклопедии, хотя есть два
других Шардена: путешественник 17 века и живописец 18-го.
Мало того, его имени нет ни в Биологическом

энциклопедическом словаре 1986 г., ни в энциклопедии

«Биология» 1999 г., ни в учебниках и справочниках палеон-
тологии. Нельзя сказать, чтобы это был заговор молчания
непосредственно против Шардена. Скорее общая тенденция
изложения специальных научных дисциплин сформировалась
таким образом, что наука и её открытия создавались как бы
сами по себе, безотносительно личностей. Синантроп «был
открыт», древние стоянки «исследовались», систематизация

«возникала». Беря в руки такие солидные научные издания, я
уже знала, что в них нет персоналий, то есть сведений о самих
учёных.

У Шардена, открытия которого принесли ему мировую

известность, не складывались отношения на родине.   Ему
настоятельно посоветовали не возвращаться во Францию из
научной командировки в США, куда он отправился в 1951 году
в возрасте 70 лет. Так случилось, что вне родины этот человек
прожил в общей сложности 27 лет, а трудился до конца своих
дней палеонтологом в Антропологическом институте США.

При жизни его философские работы запрещались одна за
другой с редким постоянством, при этом распечатывались на
ротапринтах и распространялись неофициально. В 1933
Ватикан запретил публиковать книгу «Божественная среда», в
1938 — «Энергия человека», в 1941 - «Феномен человека»,
причём об этом запрете автор узнал пять лет спустя. Только
после смерти учёного Международный научный комитет

возглавил публикацию его основных работ, и вышло

десятитомное собрание сочинений. Возник термин
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«тейярдизм», прочно утвердившийся как в западной, так и в
советской литературе. Наш читатель до сих пор не знаком с
такими книгами, как «Гимн Вселенной», «Сердце материи»,
«Пробуждение  энергии»,  «Видение  прошлого»,  «Будущее

человека». Однако, лишив нас возможности читать сами

тексты, советские философы - атеисты неустанно критиковали
автора за попытку соединить науку и религию. Впрочем, в
многочисленный отряд антитейярдистов попали и католические
теологи, и неотомисты, и западно-европейские марксисты, и все
по одной причине - «тейярдизм возбуждает безумную надежду
на появление лучшего христианства, поющего славу космосу».

В чём же состоит удивительное философское учение, которое
оказалось непризнанным как католической церковью, так и
материалистическими направлениями 20 века? Во введении к
книге «Божественная среда» учёный обращается к проблеме,
которая возникла в Новое время в связи с крупнейшими

астрономическими открытиями, со становлением

гелиоцентрической системы мира. Эта проблема продолжала
углубляться вместе с развитием физико-математических наук,
открытием сложной структуры атома в начале 20 века - это
проблема взаимоотношения духовных и научных знаний,
религии и науки.

Шарден пишет, что смятение религиозной мысли нашего

времени связано с открытием единства мира. Реалии науки
открывают неизмеримые бездны времени и пространства,
вскрывают всё новые и новые связи между элементами

универсума, укрепляют идею   единства мира и тем самым
подпитывают подсознательное стремление каждого человека
ощущать себя неотъемлемой частью этой системы мира,
атомом универсума, гражданином Вселенной. Однако при этом
людям кажется, что это единство безусловно материально, оно
углубляет разрыв между наукой и религией, не оставляет места
откровению, тем духовным знаниям, на которых базируется



 Delta   +  , januari  2020                                                                                                 Stichting Teilhard de  Chardin  - GCWR62

корень всех мировых религий. Шарден задаёт вопрос - способен
ли евангельский Христос охватить безмерно возросшую

Вселенную?

Эту книгу он написал не для людей, утвердившихся в вере, а
для сомневающихся, для тех, в понятиях которых наука с её
возросшими   возможностями   и   новейшими   открытиями
противостоит традиционному духовному знанию. Сверхидея
Шардена в том, что это противостояние иллюзорно, оно

кажущееся. Оно есть следствие давнего и устоявшегося

заблуждения человечества, которое противопоставляло душу и
тело, дух и плоть, дольнюю и горнюю жизнь, конечное

пребывание на земле и последующую вечную жизнь в лоне
Царства Небесного, о котором мы на самом деле не знаем
ничего. В действительности людей сотни лет смущали

антиномии - конечная и вечная жизнь, жизнь в плотном теле и
последующая жизнь чистого духа, данное нам в наших

ощущениях пространство-время и чисто теоретическое понятие
Царства Божия. В частности, вследствие этой иллюзии учёный,
нагруженный астрономическими познаниями о бесконечной (и
материальной) Вселенной не находит в ней места для неземных
реалий. В самой грубой форме эта мысль выражалась в 1960-е
годы так: «Космонавты летали и никакого Бога там не видели».
И в психологии больших масс людей, и в убеждениях многих
учёных она присутствует    в наше время как одна из самых
распространённых.

Каково же, по мнению Шардена, истинное соотношение

Царства Божия - в его терминологии Божественной Среды - и
материальной, осязаемой жизни? Нет никаких границ между
материальным и духовным мирами. Божественная Среда

объемлет всю материальную вселенную, её тонкие энергии
проницают всё, порождают  материальное, способствуют его
развитию, жизни, эволюции. Она пронизывает все тварные
существа, всех нас, поддерживает   наше   существование.
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Первичная   духовная составляющая есть во всех видах

материи. В книге «Феномен человека» он говорит об энергии,
которая лежит в основе самоорганизации материи. Он

подразделяет её на два вида. Тот вид энергии, который известен
науке, изучающей физические, химические, физиологические
процессы в живых организмах, он называет тангенциальной.
Эти процессы зримы, подвержены научному анализу. Но есть
вторая составляющая, радиальная. Этот вид энергии не имеет
физического эквивалента и пока недоступен нашим научным
приборам. На неё не распространяются открытые нами законы
физического мира, в частности, закон сохранения энергии и
принцип энтропии, то есть известные нам законы

термодинамики. Допущение наличия такой энергии влечёт за
собой любые физические парадоксы. Это вид тонкой духовной
энергии, которая первична и направляет развитие всех живых
организмов и шире - всех элементов тварного мира. Таким
образом, сама ткань универсума изначально обладает двумя
неразрывными сторонами - материальной (внешней) и

духовной (внутренней). Таковы качества первоосновы всего
сущего.

Шардена неоднократно упрекали в том, что его радиальную
энергию невозможно ощутить, поймать, исследовать. Сегодня
другие учёные и философы отвечают на этот вопрос -    наши

физические инструменты слишком грубы, научные методики
пока слишком прямолинейны. Однако, наука неустанно идёт
вперёд, мир невидимого настолько расширился за последние
десятилетия, что у неё есть прекрасные шансы добраться до
мира тонких энергий. Кроме того, человечество изначально
было одарено интуитивным знанием, ведь всё сакральное

знание мировых религий и чистых духовных практик основано
на откровении. Таким образом, Шарден разрушает стену между
сферами научного и интуитивного познания. Недаром один из
немногих последователей Шардена во Франции П.Шошар

писал, что современная теория информационного поля
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подтверждает возникновение сложных организованных систем
как результат действия особой энергии отрицательной

энтропии. Наш современник академик А.Е.Акимов, директор
Междуна-родного института теоретической и прикладной

физики (Москва) уже несколько лет занимается

исследованиями Физического Вакуума, который   считает

прародителем   материальной   вселенной, источником, который
порождает атомы и молекулы, и прямо соотносит понятие
Физического Вакуума и понятие Абсолюта.

Далее, согласно учению Тейяра де Шардена, биологической
эволюции человека (предмет, который он знал досконально)
соответствует духовная эволюция, неустанный труд самой

Вселенной, Божественной Среды, пронизывающей каждый

живой организм. Это труд по совершенствованию и

объединению всего живого, по удалению чёрных и развитию
светлых энергий, концентрации чистого и притягательного.
Следовательно, человек, проникнутый такими убеждениями,
должен работать над собой в двух направлениях. Первое —
развивать в себе космическое сознание истории,   развивать
способность   целостного   восприятия действительности,
утратить отчуждение и разобщённость как антибожественные
черты, мешающие индивидуальной эволюции. И второе -
активно работать здесь и сейчас, немедленно воплощая этот
принцип в жизнь.  Он сравнил жизнь человека с состоянием
подводного пловца, находящегося на большой глубине. Под
ним, в его историческом и индивидуальном прошлом - мрак и
холод, над ним - в будущем - проблески света. Чтобы

соответствовать законам Божественной Среды, надо постоянно
совершать работу по поднятию наверх. Мрак будет

рассеиваться, давление материального (толщи воды)
уменьшаться, свет впереди проявляться во всём своём блеске. В
такой среде нельзя стоять на месте, можно только двигаться -
назад или вперёд, то есть идти по пути эволюции или

антиэволюции, в зависимости от личного выбора.
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И, наконец, ещё одна идея Тейяра де Шардена, которая, к
сожалению, не могла понравиться ни одной конфессии — идея
объединения церквей, слияния религий. Во всяком случае,
начало этого живого процесса он усмотрел в середине 20 века.
«В большом человеческом  потоке  три  течения  (восточное,
гуманное, христианское) всё ещё противостоят друг другу.
Однако имеются живые признаки их сближения. Восток, по-
видимому, уже почти отказался от первоначальной пассивности
своего пантеизма... Культ прогресса всё шире распахивает свои
космогонические системы перед силами духа и свободы.
Христианство начинает примиряться с усилиями человечества.
Во всех трёх течениях тайно трудится тот же дух, который
создал меня самого... Общая конвергенция религий во

всемирном Христе, который, в сущности, удовлетворяет всех, -
такой мне представляется единственная возможность

обращения мира и единственная форма религии будущего».

Teilhard and China

Submitted on October 24, 2014: An Association of a
forum entitled "Teilhard and the Future of Humanity" was
held at the Beijing Languages and Cultures University on
Oct 19 in his honour. Fathers Thierry Meynard SJ, Nicolas
Standaert SJ and Benoit Vermander SJ were among the
100 people present.

During the forum, a 45-minute documentary entitled
"Teilhard and China" was shown for the first time in
China. The documentary was directed by Fr Benoit
Vermander SJ and Cerise Phiv. - Presentations by Huang
Huiwen (Teilhard and Chinese Geology), Wang Haiyan
(The Thought of Teilhard: Upward and Forward),
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.

Friends of Teilhard in China is in the process of being formed by a

group of Chinese people.

Fr Thierry Meynard SJ (Teilhard's Thought and Con-

temporary Chinese culture), Li Tiangang (Teilhard and

China), the Mongolian writer Yang Dorje as well as by
Liu Feng, the creator of XLab in China, demonstrated the
interest that the thinking of Teilhard is presently raising
among some intellectual circles in China. Lively debate on
the topics covered consumed the rest of the day.  The
discussions were moderated by Alex Wang, member of the
Association of the Friends of Teilhard in France.
The forum concluded with the decision to continue efforts
to raise awareness of Teilhard’s thinking in China,
including organizing a forum in 2015 in Shara Osso Gol
on the occasion of the 60th anniversary of Teilhard’s
death. For more about the documentary "Teilhard and
China", email Cerise Phiv at cerise@erenlai.com.


