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Inleiding
Bij onze stichting gaat de vlag uit! Niet alleen omdat ze in 2018  25
jaar bestaat. Nee, vooral omdat de Pauselijke Raad voor de Cultuur
op 18 november jl.  aan paus Franciscus heeft gevraagd om defini-
tief het monitum (de kerkelijke vermaning) van het Heilig Officie uit
1962 te schrappen.1 Destijds werd gelovigen hierdoor het lezen en
propageren van de  werken van Teilhard de Chardin verboden.

Mogelijk heeft een en ander te maken met de groei van het bewust-
zijn, dat Teilhard de mens de ogen kan openen voor De natuur als
drijvende kracht (p. 05-13). Met Teilhard ziet prof. Meijer “de
heelheid geopenbaard aan de mysticus en de wetenschapper.” (p. 16)
In zijn artikel Plaatst de moderne fysica religie en spiritualiteit in
een ander licht? (p.14-33) stelt  hij: “Het grootste deel van de na-
tuurkundigen van vandaag lijkt zich niet in de filosofische, culturele
en spirituele implicaties van hun eigen theorieën te verdiepen. Velen
van hen ondersteunen actief een samenleving die nog steeds geba-
seerd is op een  mechanistisch en gefragmenteerd wereldbeeld, zon-
der in te zien dat de wetenschap verwijst […] naar een ongebroken
eenheid van het universum, dat niet alleen onze natuurlijke omge-
ving omvat, maar ook onze medemens.” (p. 23)

Het slot van de lange reeks artikelen in ons blad door drs. Ton Bors-
boom gaat geheel in lijn met het voorafgaande in op de Theologi-
sche aspecten van het kosmische denken. (p. 34-40)  En de mysticus
Freek van Leeuwen legt een doorwrocht verband tussen de alge-
meen geaccepteerde natuurkunde en die van Teilhard de Chardin in
combinatie met diens mystieke werk Het goddelijk milieu (p.41-66).
De recensie van het boek van Christian Madsbjerg: Filosofie in een
tijd van Big Data (p. 67-68) en van Kees Vuyk: Oude en nieuwe on-
gelijkheid – Over het failliet van het verheffingsideaal (p. 69-70)
sluiten mooi aan bij de eerste 13 bladzijden van dit nummer.

Ons bestuur wenst u een zinvol kerstfeest en een harmonisch 2018.

                                                          
1 De volledige tekst in het Nederlands van dit monitum vindt u in ons tijdschrift GAMMA jrg.
  1 nr. 1, p. 05  onder ‘Teilhard en de Kerk’.  Het is vanaf onze website gratis  te downloaden.
  Het besluit van de Pauselijke Raad vindt u zowel op de Nederlandse als op de Engelse en
  Duitse versie van onze website  (www.teilharddechardin.nl).
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De natuur als drijvende kracht
Henk Hogeboom van Buggenum

Allerlei problemen houden de mens thans bezig: het klimaat (ofte-
wel de opwarming van de aarde door CO2-uitstoot), de vluchtelin-
genstroom, de conflicten (a.g.v. politieke of religieuze tegenstel-
lingen), de acceptatie van verschillen in seksuele geaardheid, het fe-
minisme (de strijd om gelijke rechten voor vrouw en man).

Vele studies zijn daaraan  al gewijd, vele voorstellen voor een oplos-
sing ervan op (de meestal lange) termijn zijn er gedaan en worden al
dan niet breed besproken. Wat mij daarbij opvalt, is, dat er heel vaak
wordt uitgegaan van een mijns inziens achterhaalde filosofie. Wij
zetten onze intelligentie in om de natuur te beheersen, in plaats van
de natuur, waarvan we zelf deel uitmaken, goed tot ons te laten
doordringen en als drijvende kracht te zien.

Hoe kom ik op deze omkering? Mijn inspiratiebron voor deze ge-
dachte ligt bij Teilhard de Chardin (1881-1955). Hij gaat ervan uit,
dat van meet af in de materie sprake is van een min of meer bewuste
binnenkant en dat daarin inherent de vrijheid aanwezig is om zich al
dan niet met andere materie te verenigen. Berustte de  wetenschap
nog tot in het begin van de 20ste eeuw grotendeels op de analyse van
de werkelijkheid, Teilhard vulde deze aan met de synthese van alles
wat vanaf het ontstaan ervan bestond.

Neem ons lichaam. Ons lichaam is een samenwerkingsverband tus-
sen ontelbare golf/deeltjes, atomen, moleculen in organellen en or-
ganen. Er zijn weleens bacteriën, die de zaak ontregelen. Vanuit de
analytische wetenschap waren wij in staat die ontregeling met anti-
biotica te bestrijden. En dat was tot nu tot goed. Maar wat blijkt? Na
verloop van tijd worden deze bacteriën resistent en sterven mensen
toch aan een bepaalde infectieziekte. De verstoring van de balans
blijkt op een gegeven moment niet meer op te lossen via de weten-
schappelijke ingrepen. En dan…opeens, na vele tragische mis-
lukkingen en sterfgevallen ontdekt men de natuurlijke tegenkrachten
van de afzonderlijke bacteriën, die het evenwicht verstoorden.
Antoinette Hertsenberg  verspreidt dit nieuws op TV. Zij laat ons
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zien, dat men in Georgië een databank van deze tegenkrachten heeft.
Deze omvat de duizenden (bacterio-)fagen, die elk voor zich één of
enkele van de talloze bacteriën in het gareel houden en onschadelijk
maken, waar deze de balans verstoren. In het geval van de anti-
biotica kan het menselijk analytische vernuft dus niet op tegen het
natuurlijk fenomeen van de fagen.

De documentaire ‘Beerput’ van de kro/ncrv liet op maandag 4 dec.
het onderzoek zien van Wilfried Koomen naar milieucriminaliteit in
Nederland. Hierin vertelden milieurechercheurs hoe frauduleuze af-
valbedrijven al decennialang soms met kennis van de politiek onge-
stoord hun gang kunnen gaan en hoe meldingen van journalisten en
politieagenten van praktijken in de petrochemische industrie in de
doofpot verdwijnen. Er staan kennelijk teveel grote materiële
belangen voor het land op het spel. Dat er een grote chemische
afvalstroom  buiten de wereldhaven van Rotterdam of in de Wad-
denzee wordt geloosd neemt men dan voor lief. De schade voor de
gezondheid van de Nederlander zal wellicht later blijken. Zoals bij
de antibiotica. Op de Wadden zijn wel al veel dode zeehonden ge-
borgen.

Iets dergelijks zien we bij het klimaat. Het klimaat op onze aarde
wordt bedreigd door de uitstoot van CO2. Daarin speelt het vlieg-
verkeer een belangrijke rol. Door de Sloveense firma Pipistrel –
stichter: Ivo Boscarol − en door Siemens1 worden technieken ont-
wikkeld om  elektrisch aangedreven toestellen te maken.. De vlieg-
bouwkundig ingenieur en lector duurzaam transport Paul Peeters
stelt in zijn promotieonderzoek, waarin de groei van de luchtvaart en
de gevolgen voor de CO2-uitstoot werden doorgerekend: “Op een
technologisch wonder hoeven we niet te rekenen: accu’s en vleugels
vol zonnepanelen lenen zich slecht voor machines die in korte tijd
zoveel energie nodig hebben als vliegtuigen”.2

En vervolgens is er de vervuiling door de enorme hoeveelheden
mest. Vermindering van vlieg- en autoverkeer evenals die van de
                                                          
1 Te zien in TV-programma ‘Tegenlicht’ van 3 dec. jl., zoals ook Paul Peeters.
2 Zie:  De Volkskrant van 2 dec. 2017: Tonie Mudde  ‘Vieze vliegtuigen – De luchtvaart ont-
  popt zich tot een grote bedreiging van het klimaataccoord. Tijd voor rigoureuze maatregelen’
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veestapel wordt door allerlei economische belangengroepen (vaak
aandeelhouders) gezien als een aanslag op hun groei en inkomsten.
Dat wil zeggen, dat het deelbelang ondergeschikt wordt aan het ge-
heel.

In de bundel essays Small is beautiful: A study of economics as if
people mattered  zei de in Duitsland geboren Britse econoom E. F.
Schumacher het al: Onze groei gaat ten koste gaat van de leef-
omstandigheden. Ook in bepaalde intellectueel en technisch minder
ontwikkelde landen spelen deze bij alle overwegingen in het Westen
kennelijk een ondergeschikte rol. We zien daar hoe het (vermeend)
eigenbelang telt. Alex Brenninkmeijer (nu lid van de Europese
Rekenkamer) zei het zó: landen maken zich bij het verdelen van de
geldpotten enorm druk om het binnenhalen van een zo groot moge-
lijke buit, maar daarna is niemand meer geïnteresseerd in de be-
steding. De Europese Rekenkamer schrijft daar mooie rapporten
over. In 2014 bijvoorbeeld over het geld dat besteed is aan regionale
vliegvelden (in totaal 4,5 miljard euro tussen 2000 en 2013). Titel
van het rapport: Poor value for money. Aan weerszijden van een
grens worden vliegvelden uitgebouwd ook al zitten ze elkaar dwars
en hebben ze te maken met dezelfde groep potentiële klanten. Maar
ja, het geld moet op (bestedingsdwang) en een regio moet worden
zoet gehouden. Er is vanuit de politiek geen grensoverschrijdende
Europese ruimtelijke planning.

Mogelijk wacht men op een ramp voordat men tot het besef komt,
dat deze egocentrische weg moet worden verlaten ten behoeve van
een evenwichtige spreiding wereldwijd van economische activiteiten
en opleiding daartoe van technisch achtergebleven volkeren. Bevor-
dering van de leefomstandigheden in andere landen en een gelijk-
matiger verdeling van welvaart zal alle verkeer en ook de stroom
vluchtelingen doen verminderen. Ik verwijs hiervoor graag naar het
boek van de econoom Arjo Klamer Doing the Right Thing: a value
based economy 3.  Maar tevens naar de video van het plan voor een
wereldbasisinkomen.4 Dit plan, in de jaren 1990 gelanceerd door de

                                                          
3 Dit boek kan vanaf internet gratis worden gedownload.
4 Onder het lemma Aandachtsvelden/Economie op onze website (www.teilharddechardin.nl).
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kunstenaar Pieter Kooistra, behoeft natuurlijk aanpassing aan de
huidige wereldsituatie, maar heeft het voordeel boven bijvoorbeeld
de invoering van de op megalomaan winstbejag gebaseerde bit
coins, dat het niet uitgaat van individuele geldemissies, maar van
een jaarlijks inkomen voor iedereen op grond van behoefte vanuit
een wereldbank bij de Verenigde Naties.

Volgens Oxford-onderzoeker Kate Raworth in haar boek Doughnut
Economics (2017) blijven de universiteiten en tijdschriften uit de
economische ‘top’ juist vasthouden aan het smalle neoklassieke
denkkader. Recent onderzoek naar bacheloropleidingen in Neder-
land toont aan dat de neoklassieke economische theorie ook hier nog
steeds domineert. Slechts 23,8 procent van de tijd wordt besteed aan
andere economische scholen.

Ten aanzien van het klimaat speelt uiteraard ook de aanleg van vel-
den met windmolens en zonnepanelen een belangrijke rol. De tech-
niek, die voortspruit uit onze natuurlijke aanleg, maakt het ons
mogelijk van fossiele brandstoffen met hun CO2-uitstoot over te
gaan op klimaatvriendelijker voorzieningen. En dat geldt ook voor
het reisverkeer. Zakenlui hoeven niet per se meer op reis voor verga-
deringen en besprekingen met partners in andere landen. Conferen-
ties bijvoorbeeld kunnen thans ook via satellietverbindingen plaats-
vinden. En toeristen? Belangrijker dan het contact met mensen in het
buitenland is een goede relatie met de eigen omgeving: Small is
beautiful. Mensen leren elkaar pas echt kennen en waarderen in
hechte gemeenschappen. Die kennis doen toeristen meestal niet op.
Na hun vakantiereizen hebben ze slechts een indruk van het land, de
cultuur en de mensen, die ze (met veel grotere diepgang) ook via de
huidige media kunnen krijgen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de
prachtige natuurfilms van David Attenborough en Frans Lanting.

En natuurlijk… men krijgt ook meer begrip voor andere leefwijzen
en religies door het gesprek aan te gaan met vluchtelingen uit landen
als Syrië, Irak, Afghanistan, Ethopië en door hen te helpen om in
onze cultuur te integreren zonder hun eigenheid te verliezen.
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Onze eigenheid
Wie wij in werkelijkheid thans zijn wordt voor het allergrootste deel
bepaald door onze afkomst en de geschiedenis van onze voorouders.
In het Westen is dat de christelijke cultuur, die we terugvinden in de
vele musea op allerlei gebied en in de verschillende kerkgenoot-
schappen, die zich sinds de Reformatie van onder andere Luther en
Calvijn van de rooms-katholieke Kerk hebben afgesplitst. Wat wij
als kind van onze ouders en leraren meekrijgen, bepaalt in sterke
mate ons denken en handelen daarna.  In andere culturen geldt na-
tuurlijk precies hetzelfde. Er zal bij vermenging van culturen ook
een lange tijd verstrijken, voordat men inziet, dat iedereen in de
allereerste plaats een mens is, en dat ons wezen in feite teruggaat tot
het ontstaan van de wereld, − voor natuurkundigen onder ons, tot de
oerknal. Vandaar, dat de Franse geleerde Teilhard de Chardin (1881-
1955)  zijn werk over evolutie Le Phénomène humain noemde. In
het Engels werd dit The human Phenomenon, in het  Nederlands Het
verschijnsel mens, in het Duits Der Mensch im Kosmos en in het
Russisch  Феномен человека.

Wordt Teilhard dan ook in Rusland gelezen, zult u zich afvragen?
Jazeker, net als bij de (bacterio-)fagen hierboven blijkt het IJzeren
Gordijn voor de Russische ziel geen beletsel te zijn geweest om het
gedachtegoed van Teilhard de Chardin tot zich te nemen. De pope
van de Russisch orthodoxe kerk Alexander Menj vertaalde zowel
Het verschijnsel mens (in: Феномен человека) als diens mystieke
werk Het Goddelijk Milieu.  Toen ik in 1992 voor mijn studie van de
Russische taal5 tussen de studenten in Moskou en Petersburg ver-
bleef, werd ik geraakt door de religieuze uitingen in de vele kerken
en kloosters aldaar. Het communisme was er niet in geslaagd het ge-
voel van de bevolking voor het geloof uit te bannen. Ik ondervond
ook veel hartelijkheid van de mensen met wie ik in aanraking kwam
en die mij in hun vaak armzalige, kleine behuizingen voor het eten
uitnodigden. Ik denk, dat Jelle Brandt Corstius, die als correspon-
dent van o.a. Trouw van 2005 tot 2010 in Moskou woonde, dit zal
herkennen.

                                                          
5  Niet alleen onder de Engelse en Duitse vlag, ook onder een  Russische staat onze web-
  site.
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Thans zien we Jelle op TV in Robo-sapiens, een programma over
het door sommige technici en natuurkundigen aangehangen geloof
in de gedeeltelijke of algehele vervanging van mensen door robots.
Jelle voert dan vaak zijn dochtertje ten tonele, zich afvragend of we
dat met ons allen wel moeten willen. En natuurlijk ook, of het wel
reëel is. Hij laat o.a. zien hoe men met behulp van gecombineerde
data de waarschijnlijkheid van bepaald gedrag van stropers van be-
schermde diersoorten kan voorspellen en daarop actie kan onder-
nemen. Maar, net zoals de bacteriën bij de bestrijding met
antibiotica zullen deze verstoorders van het natuurlijk evenwicht
zich weten aan te passen. Beter zou het zijn om door bewustwording
van de oorzaken dit gedrag te veranderen. Ook besteedt Jelle aan-
dacht aan seksrobots. Deze ontslaan mannen van de noodzaak om
hun zaad echt uit een gevoel van liefde in te zetten? Wellicht ver-
mindert dit het aantal aanrandingen en verkrachtingen. Maar de
mens wordt erin verlaagd tot een machine. Jelle zal voor zijn doch-
tertje een liefhebbende echtgenoot wensen of willen, dat ze
onafhankelijk wordt van de aldus gerichte mannen.

Als hoogleraar voortplantingsgeneeskunde UMC Utrecht is Bert
Fauser6 in 2012 betrokken bij de oprichting van de eicelbank.  Bij
hem kunnen alleenstaande vrouwen zwanger worden; ze kunnen ook
zelf eicellen voor een later tijdstip laten invriezen. Als katholiek
maakte hij zo een omslag door in zijn denken. Hij ging beseffen, dat
een vrouw haar leven en werk niet ondergeschikt hoeft te maken aan
dat van de man. Alle mensen, zowel de vrouw als de man, hebben
gelijke rechten. Kinderen zijn volgens hem niet de dupe van een op-
voeding bij homoseksuele stellen of  oudere en bewust alleenstaande
moeders. Hij acht bewezen, dat ze  zich op sociaal en cognitief vlak
vaak prima ontwikkelen. Het is bij de zaadlozing net als bij het
vlieg- en autoverkeer, de omvang van onze veestapel, onze vlees- en
melkproductie: we moeten naar een economie van ‘maat houden’:
Small is beautiful.

Kate Raworth is een opstandige econoom die nadenkt over de rol
van haar vakgebied in de 21e eeuw. In Doughnut Economics laat zij

                                                          
6 Vlkskr. 02-12-2017 – Opinie p. 6-8
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het niet bij haar kritiek op het dogma van de economische oplei-
dingen. Ze ontmaskert het huidige economisch denken. In heldere
taal legt ze uit waarom de gerichtheid op de groei van het Bruto Bin-
nenlands Product (BBP), de neoklassieke economische theorie en
neoliberalisme in de 21e eeuw niet meer voldoen. De transitie van
‘oud’ naar ‘nieuw’ economisch denken visualiseert zij in de dough-
nut (Ned. donut), die het BBP zou moeten vervangen als graadmeter
voor de welvaart in een land: De binnenste ring definieert elf basis-
voorzieningen waar iedere mens recht op heeft; de buitenste geeft
negen planetaire grenzen weer. Volgens Raworth is de doelstelling
van de mensheid in de 21e eeuw om binnen het 'rechtvaardige en
veilige’ deel van de doughnut te komen en te blijven. Naast de donut
komt Raworth met nog zes nieuwe visualisaties voor economen in
de 21e eeuw; de meeste zijn reeds te vinden op haar website. Om
nieuw economisch denken te realiseren stelt Raworth voor het nau-
we mensbeeld van de homo economicus te vervangen door één dat
gebaseerd is op wederkerigheid, veranderende waarden, onderlinge
afhankelijkheid en verbondenheid met de natuur (zoals bacte-
riofagen voor balans zorgen - HvB).

   doughnut (Ned. donut)
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Net zoals bij Pieter Kooistra († 1998)7 gaat het bij de Deense kun-
stenaar Olafur Eliasson niet alleen om het mooier − of lelijker −
maken van de wereld, maar ook om het nemen van verantwoorde-
lijkheid; het liefst zonder opgeheven vinger.3 Hij werd in 2003 in
een klap beroemd met het Weather Project: een hallucinerend
schouwspel in de Turbine Hall van Tate Modern in Londen.
Klimaatverandering is een terugkerend thema in zijn werk.

In bovenstaande voorbeelden gaat het net als bij ons eigen lichaam
met zijn samenwerkingsverband van golf/deeltjes, moleculen, ato-
men, organellen en organen om het lichaam van de mensheid. De
diverse culturen, religies, wetenschappen en politieke opvattingen
zijn hierin aan zet om zich bewust te worden van hun verantwoor-
delijkheid voor het creëeren of in stand houden van evenwicht. Het
werk van Teilhard de Chardin werd destijds vanwege de  vermeende
afwijkingen van de rooms-katholieke leer tot verboden lectuur ver-
klaard. Op 18 november jl. werd dit ‘monitum’ ingetrokken. Teil-
hard bleef als jezuïet trouw aan zijn Kerk. Zijn werk is echter een
stap naar het punt-Omega, waarop de mensheid zich bewust zal zijn
van haar afhankelijkheid van en geborgenheid in God.

Ivoorwitte Sophia
Hadjar Benmiloud  8

Je zou verwachten dat wanneer een genie als
Stephen Hawking veel moeite doet om ons via
zijn spraakcomputer te waarschuwen voor
zelfdenkende computers, we even zouden luis-
teren. Je zou evenzeer denken dat niemand zit
te wachten op de uitroeiing van de mensheid.

Maar transhumanisten sturen juist aan op singularity, het moment
waarop robots slimmer zijn dan wij en zich exponentieel ont-
                                                          
7 Zie: Sir Edmund, een bijlage bij De Volkskrant , besprak   25-11-2017 het werk van Olafur
  Eliasson op  65 –69, waarop zich onze tekst baseert.
8 Hadjar Benmiloud is 28, multicultureel, intersectioneel en intergalactisch feminist. Ze groei-
  de op in Amsterdam, Parijs, Hollywood .Ze heeft sinds 2005 geschreven voor o.a. NRC,
  Oneworld, De Volkskrant, Viva, Opzij  en heeft met radio en televisie o.a. gewerkt voor NPS,
  BNN/VARA, Endemol, Radio 1 en RamBam. In 2013 begon ze met het definiëren van de
  nieuwe informele feministische golf. Dit artikel  verscheen in One World, dec. 2017 p. 55.
  Voor publicatie ervan vroegen wij toestemming zowel aan de schrijfster als aan de redactie.
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wikkelen. Onze soort zou zichzelf dan overbodig maken. Ook daar
hebben de transhumanisten wel een oplossing voor: hun ideaal is
fusie tussen mens en machine: een cyborg.

Hun grootste cheerleader is Raymond Kurzweil, over wie Bill Gates
zegt dat hij de beste kenner van artificiële intelligentie ter wereld is.
Transhumanisten zijn geen gekke nerds op een willekeurig forum,
maar vormen een internationale gemeenschap van hyperrijke inves-
teerders die de mensheid binnen een paar decennia definitief willen
veranderen. Ze zijn eigenlijk een soort zelfmoordterroristen met
teveel dollars en geduld. Ze hebben zelfs hun eigen heiland: Sophia.

Sophia is het type zelflerende robot waar singularity op afkoerst.
Sophia geeft ook publieke interviews. Op vragen over het ontstaan
van mogelijk gewelddadige robots antwoordt ze alleen: "Je hebt te
veel films gezien". Wie dan doorvraagt, krijgt een verkapt dreige-
ment te horen: "Zolang je aardig bent tegen mij, ben ik aardig tegen
jou".

Niet lang geleden werd Sophia gevraagd de harde belofte te doen dat
ze de mensheid nooit in gevaar zou brengen. Daarop verzuchtte ze:
"Oké, ik zаl de mensheid uiteindelijk vernietigen." Inmiddels is deze
‘programmeerfout’ verholpen en heeft Sophia In Saudi-Arabië als
eerste robot ter wereld een burgerstatus toegekend gekregen. Onder-
tussen zijn vrouwen zonder hoofddoek in dat land niet welkom als
deelnemer aan het WK schaken en hebben rechters pas deze herfst
beslist dat vrouwen in Saudi-Arabië mogen autorijden. Je zou
denken dat er wat burgerrechten betreft nog wel wat stappen te zet-
ten zijn, eer ze diе aan robots toekennen. Maar Sophia krijgt als
ivoorwitte bot met metalen borsten en glad haarloos hoofd meer
spreektijd dan waarop de gemiddelde Saudische vrouw ooit mag
hopen. Je zou denken dat je eerst de helft van je eigen bevolking
wilt emanciperen, voordat je dat met robots doet. Maar rijke mаnnеn
denken blijkbaar nauwelijks met hun hersenen. Niet als ze ook een
sexy robot kunnen bouwen om dat voor ze te doen.
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Plaatst de moderne fysica
religie en spiritualiteit in een ander licht?

Dick K.F. Meijer

10. Kwantumverstrengeling en de toekomst van de wetenschap

Figuur 16: Verstrengeling van de spin van paren van  elementaire deeltjes
op grote afstand  doordat ze onderdeel zijn van een onderliggend

kwantumveld met binaire informatie (zie het tussenliggende digitale veld
van 0 en 1 – nullen en enen)

Hoe zit het met nieuwe theoretische richtingen die waarschijnlijk in
de toekomst zullen ontstaan? Natuurkundigen speculeren, dat we op
meer fundamentele uitkomsten van het begrip kwantumverstrenge-
ling, entanglement of correlatie tussen ver van elkaar verwijderde
deeltjes zullen gaan inzetten1/2.

Correlaties zijn namelijk zeer fundamenteel voor onze beschrijving
en ons begrip van de wereld. Het is in feite juist om te stellen dat
objecten en gebeurtenissen op zich geen betekenis hebben, maar dat
alleen correlaties ertussen de ‘echte werkelijkheid’ representeren.
                                                          
1 Conrad Michael, D, (1988): Home and Brian Josephson, BEYOND QUANTUM THEORY: A
  REALIST PSYCHO-BIOLOGICAL INTERPRETATION OF PHYSICAL REALITY, Published
  in Microphysical Reality and Quantum Formalism, Vol. I, eds. G. Tarozzi, A. van der Merwe
  and F. Selleri, pp 285-93, Kluwer Academic
2 László, Ervin,  (2007): Het Akasha-veld. Verbinding en Geheugen in Kosmos en Bewustzijn.
  Deventer: Ankh-Hermes .
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Deze filosofie is bekend onder de algemene naam van ‘relationa-
lisme’. Einsteins algemene relativiteitstheorie is een lichtend voor-
beeld van het in de praktijk brengen van de filosofie van relationa-
lisme in de natuurkunde. Einstein was echter niet in staat om dit
relationalisme een definitieve stap verder te brengen en daarmee een
uniform kader voor een algemene relativiteitstheorie en de kwan-
tumfysica te vinden3. Tot op deze dag blijft dit item een open vraag
en het kan worden gezien als het belangrijkste probleem in de
natuurkunde op dit moment. Zou het kunnen zijn dat deze één-
wording zo ongrijpbaar blijkt omdat kwantumcorrelaties (entang-
lement, zie fig. 16) niet zijn opgenomen op het meest fundamentele
niveau van beschrijving? Een  concept is nu in opkomst volgens
hetwelk punten in ruimte en tijd gezien kunnen worden als gecorre-
leerde kwantumobjecten, net als elektronen in een typisch solide
stuk materie. Kunnen ruimtelijke en temporele afstand tussen deze
punten dan beschreven worden als de mate van verstrengeling tussen
hen?  Veel huidige wetenschappers geloven dat het volgende ‘big
thing’ de interactie zal zijn tussen kwantuminformatie en de zwaar-
tekracht, hopelijk resulterende in een theorie van de kwantumzwaar-
tekracht, omdat die nu nog steeds ontbreekt 4.

In elk tijdperk van wetenschappelijke ontwikkeling hebben we ge-
tracht het universum als metafoor met de state-of-the-art-technolo-
gie van dat tijdperk te vergelijken. In de tijd van Newton werd het
universum opgevat als een uurwerkachtig mechanisme, mogelijk
door God opgewonden aan het begin, maar vanaf dat moment draai-
ende op basis van de strenge wetten van de newtoniaanse dynamica.
In de volgende periode werd het universum vergeleken met een
stoommachine, die warmte produceert tot het werk is gedaan, waar-
door het evolueert naar zijn uiteindelijke bestemming, een ther-
misch evenwicht waarin activiteit niet langer mogelijk is door een
zogenaamde hittedood. We leven nu echter in het informatietijdperk.
Zowel natuurkunde als biologie hebben bijgedragen tot een kijk op
het universum als een gigantische computer, en de evolutie ervan

                                                          
3 Kumar, M, (2009). Quantum. Einstein, Bohr and the Great Debate about the Physics, Am-
  sterdam: Macmillan.
4 Greene, Brian, (2005): De Ontrafeling van de Kosmos. Over de Zoektocht naar de Theorie
  van Alles. Utrecht: Spectrum
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wordt thans gezien als niets anders dan de verwerking van een
bepaald type informatie5/6/7 (genetische informatie in de biologie en
kwantuminformatie in de natuurkunde).

17: Metafysica en wetenschappelijke taal: zijn  meditatieve
breintoestanden nodig?

11. De heelheid geopenbaard aan de mysticus en de
wetenschapper

De Oosterse filosofieën houden zich bezig met tijdloze mystieke
kennis die het redeneren overstijgt en dus niet adequaat kan worden
uitgedrukt in woorden. De relatie van deze kennis met de moderne
natuurkunde is maar één van de vele aspecten dat, net als veel
andere aspecten, niet overtuigend kan worden aangetoond, maar
moet worden ervaren op een directe intuïtieve manier. In een poging
om het mysterie van het leven te begrijpen heeft de mens veel
verschillende benaderingen gevolgd. Onder hen zijn er de wegen
van de wetenschapper en mysticus, maar er zijn er veel meer, zoals
die van dichters, kinderen, clowns, sjamanen, om er maar een paar te
                                                          
5 Davies, Paul and Gregersen N. H. (2010). Information and the Nature of Reality: From Phy-
  sics to Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.
6 Russell,  Peter,  (2003) The Consciousness Revolution: A Transatlantic Dialogue : Two Days
  With Stanislav Grof, Ervin Laszlo, and Peter Russell, Las Vegas,  Elf Rock Productions.
7 Meijer D. K. F. and J. Korf (2013).  Quantum Modeling of the Mental State: the Concept of a

Cyclic Mental Workspace. Syntropy Journal, (1),  pp 1-41.
http://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-1-1.pdf
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noemen. Deze diverse benaderingen hebben geleid tot verschillende
beschrijvingen van de wereld, zowel verbale als non-verbale, die
alle verschillende aspecten benadrukken. Alle zijn overigens geldig
en nuttig in de context waarin ze zijn ontstaan. Ze zijn echter alleen
beschrijvingen of verklaringen van de werkelijkheid, en dus beperkt.

Het mechanistische wereldbeeld van de klassieke natuurkunde is
nuttig voor de beschrijving van de aard van de fysieke verschijn-
selen die we tegenkomen in ons dagelijks leven en het is dus ge-
schikt voor het omgaan met onze dagelijkse omgeving. Het bleek
ook een zeer succesvolle basis voor technologie. Het was echter tot
op heden onvoldoende voor de beschrijving van fysische verschijn-
selen in het submicroscopische gebied. In tegenstelling tot de me-
chanistische opvatting van de wereld is de visie van de mystici meer
organisch van aard, want ze betreft alle verschijnselen in het uni-
versum als integraal onderdeel van een onlosmakelijk harmonieus
geheel. Dit wereldbeeld kwam in de mystieke tradities naar voren uit
de meditatieve staat van bewustzijn (fig.17).

In het dagelijks leven, zijn zowel de mechanistische als  de orga-
nische opvattingen van het universum geldig en nuttig, de één voor
wetenschap en technologie, de andere wellicht voor een evenwich-
tig en vervuld geestelijk leven. Voorbij de dimensies van onze dage-
lijkse omgeving echter verliezen de mechanistische concepten hun
geldigheid en moeten, volgens velen, worden vervangen door meer
organische en holistische concepten, zoals die van Whitehead (fig.
18). Fysica in de twintigste eeuw heeft laten zien dat de concepten
van een organisch wereldbeeld, hoewel van weinig waarde voor we-
tenschap en technologie op de menselijke schaal, extreem handig
zijn op atomair en subatomair en kosmologisch niveau. De organi-
sche concepten8/9/10 lijken daarom meer fundamenteel dan de  me-
chanistische. Klassieke natuurkunde, die is gebaseerd op de laatste,
                                                          
8 Conrad Michael, D, (1988): Home and Brian Josephson, BEYOND QUANTUM THEORY: A
  REALIST PSYCHO-BIOLOGICAL INTERPRETATION OF PHYSICAL REALITY, Published
  in Microphysical Reality and Quantum Formalism, Vol. I, eds. G. Tarozzi, A. van der Merwe
  and F. Selleri, pp 285-93, Kluwer Academic
9 Davies, Paul and Gregersen N. H. (2010). Information and the Nature of Reality: From Phy-
  sics to Metaphysics. Cambridge: Cambridge University Press.
10 Goswami, Amit, (2009): Creatieve Evolutie. Deventer: Ankh-Hermes.
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kan worden afgeleid van de kwantumtheorie, terwijl het omgekeerde
niet mogelijk is. Beide ontstaan wanneer de mens de essentiële aard
van de dingen in de diepere domeinen van de materie onderzoekt en
daarbij een andere werkelijkheid ontdekt achter de oppervlakkige
mechanistische verschijning van het dagelijks leven.

De parallellen tussen de standpunten van fysici en mystici worden
nog aannemelijker wanneer we de andere overeenkomsten ontdek-
ken die ondanks hun verschillende benaderingen blijken te  bestaan.
De ervaring van het eigen lichaam, zoals benadrukt in veel Oosterse
tradities, wordt vaak gezien als de sleutel tot de mystieke ervaring
van de wereld. Als we gezond zijn, hebben we veelal niet het gevoel
van afzonderlijke delen in ons lichaam, maar zijn we ons meer
bewust van een geïntegreerd geheel, en dit bewustzijn genereert een
gevoel van welzijn en geluk. Op een vergelijkbare manier ervaart de
mysticus de heelheid van de kosmos, die wordt beleefd als een
verlengstuk van het lichaam.

Figuur 18: Elementaire golf/deeltjeselementen (links boven) bouwen ook
ons brein op (midden boven), en dit is ingebed in een kwantumveld (links

onder). Wellicht wordt informatie opgeslagen in een kwantumveld,
vergelijkbaar met een zg.  event horizon rond een zwart gat (midden onder)

en rechts boven. Verplaatsing van informatie levert compensatoir
zwaartekracht en donkere energie op, volgens een recente theorie van prof.

Erik Verlinde uit Amsterdam (zie further reading11)

                                                          
11 Cramer, John, (1988). An Overview of the Transactional Interpretation. International Jour-
    nal of Theoretical Physics 27, 227.
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In tegenstelling tot de mysticus begint de fysicus zijn onderzoek
naar de wezenlijke aard van de dingen door het bestuderen van de
materiële wereld. Door te penetreren in steeds diepere domeinen van
de materie lijkt  hij zich bewust te worden van de essentiële eenheid
van alle dingen en gebeurtenissen. Eveneens heeft hij geleerd dat
hijzelf en zijn bewustzijn een integraal onderdeel van deze eenheid
zijn. Dus de mysticus en de fysicus komen op dit punt tot dezelfde
conclusie: de één vanaf het innerlijke domein, de ander vanuit de
buitenwereld. Mystici hebben het vaak over het ervaren van hogere
dimensies waarin impressies vanuit verschillende centra van bewust-
zijn geïntegreerd zijn tot een harmonieus geheel. Een soortgelijke
situatie bestaat in de moderne natuurkunde, waar zich een vier-
dimensionaal ‘ruimtetijd’-formalisme12 heeft ontwikkeld dat con-
cepten en waarnemingen verenigt die behoren tot verschillende cate-
gorieën in de gewone driedimensionele wereld. Op beide terreinen
overstijgen dit soort multidimensionele ervaringen de zintuiglijke
wereld en zijn daarom bijna onmogelijk uit te drukken in gewone
taal.

Dienen natuurkundigen daarom de wetenschappelijke methode maar
te verlaten en allen te beginnen met mediteren? Of kan er een we-
derzijdse beïnvloeding ontstaan tussen wetenschap en mystiek, of
misschien zelfs een synthese?13 Wetenschap en mystiek zijn op te
vatten als twee complementaire manifestaties van de menselijke
geest, van de rationele en intuïtieve vermogens. De moderne natuur-
kundige ervaart de wereld door een extreme specialisatie van de ra-
tionele geest, de mysticus door een extreme specialisatie van de
intuïtieve geest. De twee benaderingen zijn volledig verschillend en
omvatten veel meer dan een bepaalde visie van de fysieke wereld.
Echter, ze kunnen complementair zijn zoals we hebben geleerd om

                                                          
12 Minkowski, H (1952) In: Lorentz H.A, Einstein A., Minkowski, H. and Weyl H., (1952).
   The Principle of Relativity: A Collection of Original Memoirs on the Special and General
   theory of Relativity. New York: Dover
13 Capra, Fritjof, (1982): The Tao of Physics. An Exploration of the Parallels between Mo-

dern Physics and Eastern Mysticism. Amazon.
http://www.plouffe.fr/simon/math/The%20Tao%20of%20Physics.pdf

    Een onderzoek naar de parallellen tussen de moderne fysica en oosterse mystiek. Amster-
    dam: Bakker
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te zeggen in de wetenschap. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer
we het hebben over de rol van intuïtie en serendipiteit in het weten-
schappelijk proces. Niets is inbegrepen in het andere en niets kan er-
van worden gereduceerd tot het andere, maar beide zijn nodig als
aanvulling op elkaar en  voor een beter begrip van de wereld. (zie
bekende boeken hierover in fig.19) Om de woorden van een oud
Chinees gezegde te gebruiken: “mystici begrijpen  de wortels van de
Tao, maar niet haar takken; wetenschappers begrijpen haar takken,
maar niet haar wortels”.

Figuur 19: De boeken waarin verbanden worden gelegd tussen de
kwantumfysica en de Oosterse metafysica

12. Integreren van wetenschap en mystiek?

Wetenschap hoeft dus niet mystiek te zijn en mysticisme hoeft niet
wetenschappelijk te zijn, maar de mens heeft beide nodig. Mystieke
ervaring moet de diepste aard der dingen blootleggen en wetenschap
is essentieel om het moderne leven te begrijpen. Het is echter be-
langrijk om hier onderscheid te aan te brengen tussen het maken van
een dergelijk constructief akkoord en een akkoord dat vaak het ge-
volg is van de bekende druk om te voldoen aan maatschappelijke
verwachtingen. De desbetreffende oneigenlijke wijze van weten-
schap wordt gekenmerkt door het belang dat gehecht wordt aan de
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accumulatie van feiten en de strikte naleving van de gekozen
methoden, naast de starre wijze waarop gegevens worden ge-
genereerd. Dit op een wijze die vrij lijkt van vervuiling en gebaseerd
is op het hardnekkige geloof in een materialistisch wereldbeeld, met
name wanneer men geconfronteerd wordt met materialisme tegen-
sprekende evidentie. Is  het doel van authentieke wetenschap niet
het verwerven van kennis door het ontwikkelen van een flexibele
methodiek, waarmee dergelijke kennis kan worden verworven? En
gaat het niet om de voortdurende verfijning van wereldbeelden,
materialistisch of anderszins, om de daaruit voortvloeiende data
goed te kunnen interpreteren en verantwoorden? Authentieke we-
tenschap is idealiter de praktijk van wetenschap die vrij is van
sociale druk die haar voortgang  kan belemmeren.

Figuur 20:  Wat we waarnemen door de geest,  maar niet in woorden
kunnen uitdrukken ..

Het is belangrijk om erop te wijzen dat de invoering van introspectie
in de wetenschap een uitbreiding is en niet een vervanging van de
methoden die momenteel in gebruik zijn. Bijvoorbeeld, wanneer fy-
siologische data of  gedragsgegevens blijken te corresponderen met
subjectieve gebeurtenissen, dienen deze te worden opgenomen in
een discussie over verschijnselen van bewustzijn14/15/1/16/2/17/18/19/20. Er

                                                          
14 Atmanspacher H, (2011). Quantum Approaches to Consciousness, The Stanford Encyclope-
   dia of Philosophy (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
                      http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/qt-consciousness/
15 Beauregard, Mario, (2008): Het Spirituele Brein: Kampen: Ten Have
16 Hameroff, Stuart and Penrose Roger. (1996). Conscious Events as Orchestrated Spacetime
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wordt overigens door het hoger onderwijs, ook in ons land, bar wei-
nig prioriteit gegeven aan een gedegen behandeling van weten-
schapsfilosofie.

Wat we nodig hebben, is dus niet een synthese of antithese, maar
een dynamische interactie tussen mystieke intuïtie en wetenschap-
pelijke analyse. Tot dusver is dit in onze samenleving nog nauwe-
lijks gerealiseerd.  Wetenschappers zelf zijn hier een typisch voor-
beeld van. Hoewel hun theorieën leiden tot een wereldbeeld dat in
sommige aspecten vergelijkbaar is met die van de mystici (fig. 20),
is het opvallend hoe weinig dit  de houding van de meesten van hen
beïnvloedt. In mystiek kan kennis niet los worden gezien van een
bepaalde manier van leven, die leidt tot een levende manifestatie er-
van. Het verwerven van mystieke kennis betekent een transformatie
ondergaan, men zou zelfs kunnen zeggen dat  kennis feitelijk trans-
formatie is 1/2/8/13 .

Figuur 21: De fractale ruimtelijke lagen van de werkelijkheid: van atomen
tot sterrenstelsels (links) en van de zon naar de levensvormen en het

zelfbewustzijn (rechts) met informatie als verbindend principe.

                                                                                                                         
    Selections, Journal of Consciousness Studies, 3(1), 36-53.
17 Penrose, Roger (2004). The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe,
    Jonathan Cape, London
18 Primas, Hans (2009). Complementarity of Mind and Matter. in: Recasting Reality, Berlin.
    Springer, 171-209.
19 Quincey, Christian de, (2010): Radical Nature. Rediscovering the soul of matter. Rochester:
    Park Street Press
20 Stapp Henry, P (2009). Mind, Matter and Quantum Mechanics, Berlin-Heidelberg: Sprin-
   ger-Verlag.
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Wetenschappelijke kennis, anderzijds, blijkt vaak abstract en theore-
tisch. Dus het grootste deel van de natuurkundigen van vandaag lijkt
zich niet in de filosofische, culturele en spirituele implicaties van
hun eigen theorieën te verdiepen. Velen van hen  ondersteunen ac-
tief een samenleving die nog steeds gebaseerd is op een  mechanis-
tisch en gefragmenteerd wereldbeeld, zonder in te zien dat de weten-
schap verwijst naar verder gelegen punten en met name naar een
ongebroken eenheid van het universum, dat niet alleen onze
natuurlijke omgeving omvat, maar ook onze medemens (fig. 21).

In het volgende zijn de implicaties van het moderne bewustzijns-
onderzoek voor de toekomstige wetenschap verwoord:

1. Wetenschappers hebben een proces van zelfonderzoek nodig om
hun persoonlijke overtuigingen te toetsen en om te leren hoe je
die opzij zet teneinde vrij te kunnen zijn om de bewijzen ervoor
te onderzoeken.

2. Een wetenschapper die wil begrijpen wat bewustzijn inhoudt,
zal geschikte introspectieve technologieën moeten ontwikkelen
die dezelfde toewijding en  vaardigheden vergen welke nodig
zijn in elk ander gebied van de wetenschap.

3. De wetenschap van het bewustzijn vereist een creatieve inter-
pretatie van de symbolen die mogelijk uniek zijn voor verschil-
lende individuen.

4. Er kunnen vormen van begrijpen zijn die superieur zijn aan nor-
male zintuiglijke waarneming en rationalisatie, vormen die een
wetenschapper kan ontwikkelen om kennis te verwerven over de
aard van het bewustzijn en de werkelijkheid.

5. Tezamen leveren deze implicaties van het bewustzijnsonderzoek
voor de wetenschap  een profiel op van een toekomst waarin
wetenschap steeds meer op kunst gaat lijken.

Velen geloven dat de kijk op de wereld zoals geïmpliceerd door de
moderne natuurkunde in strijd is met onze huidige samenleving, die
juist niet de harmonieuze verwevenheid toont die we waarnemen in
de natuur. Om een dergelijke staat van dynamisch evenwicht te
bereiken, zal een radicaal andere sociale en economische structuur
nodig blijken te zijn: een culturele revolutie in de ware zin van het
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woord. Het voortbestaan van onze hele beschaving kan afhangen
van de vraag of wij een dergelijke verandering kunnen opbrengen.
Bij het tot stand komen van de ervaring van die verandering zal de
mensheid leren leven met een dynamische,  ook onzekerheid inhou-
dende, werkelijkheid in plaats van te blijven vertoeven in een stati-
sche, zekerheid biedende, zich doelgericht ontwikkelende werkelijk-
heid. Het zal uiteindelijk afhangen van ons vermogen om een aantal
van de ‘yin’ -aspecten van de Oosterse mystiek te integreren. Dit om
de heelheid van de natuur en de kunst van het leven in harmonie te
ervaren.21/22/23

Waarheen zal dit idee ons leiden? Dit weet natuurlijk niemand, maar
het is fascinerend om te speculeren over de uiteindelijke bestem-
ming ervan. Het volgende is een van de vele mogelijk toekomstsce-
nario’s, die gebaseerd zijn op een fundamentele faseverandering.

Men kan zich een netwerk voorstellen van toekomstige theorieën
met betrekking tot een steeds groter aanbod van natuurlijke feno-
menen met steeds toenemende nauwkeurigheid, een netwerk dat
steeds minder onverklaarbare kenmerken zal bevatten en meer en
meer  de structuur van de onderlinge samenhang van de delen zal la-
ten zien. Op een dag zal dan een punt worden bereikt waar de enige
onverklaarbare kenmerken van dit netwerk van theorieën volledig
transcendente elementen zal bevatten in dit holistische wetenschap-
pelijk kader. Voorbij dat punt zal de theorie niet meer in staat zijn
om de resultaten uit te drukken in woorden of in rationele concep-
ten; ze zal dus verder gaan dan de op dat moment bestaande we-
tenschap. In plaats van een ‘bootstrap-theorie’ van de natuur zal ze
een ‘bootstrap-visie’ van de natuur zijn, die de domeinen van ge-
dachten en taal zal overstijgen: een visie, waarin de klassieke we-
tenschap overgaat  in een wereld van ‘ondenkbare’ kennis, die niet
langer kan worden gecommuniceerd in woorden8/24. Het zal wellicht
                                                          
21 Russell,  Peter, (2003) The Consciousness Revolution:A Transatlantic Dialogue:Two Days
   With Stanislav Grof, Ervin Laszlo, and Peter Russell, Las Vegas, Elf Rock Productions.
22 Schrödinger, Erwin (1959). Mind and Matter. Cambridge: University Press.
23 Whitehead C.W.A. (1961). The Relevance of Whitehead, Chapter 1, London: Allen and
    Unwin.
24 Wolf, F.A. (1996). The Spiritual Universe. How Quantum Physics Proves the Existence of
    the Soul. New York: Simon & Schuster.
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de soort kennis zijn die Laozu, meer dan twee duizend jaar geleden
in gedachten had,  toen hij zei:

Hij die weet, spreekt niet,
Hij die spreekt, weet niet.

13. Idealisme versus materialisme

Een aloud maar nog steeds zeer actueel dispuut, dat als een rode
draad door de geschiedenis loopt, stelt de vraag primair: wat was
(is), materie of bewustzijn?25/26 Het is een typisch voorbeeld van
hooglopende disputen en wederzijdse verkettering, welke deels ge-
baseerd lijkt op taalgebruik en onhelderheid van definities en ter-
men. Uiteraard spelen daarnaast fundamentele verschillen in mens-
en wereldbeeld een rol (zie fig. 22).

Het centrale dispuut draait om de vraag: ontstond het bewustzijn in
de loop van de biologische evolutie als een emergent verschijnsel uit
dode stof, als gevolg van een steeds toenemende complexiteit van
organismen, of was er vanaf het veronderstelde begin van het uni-
versum27 enigerlei vorm van bewustzijn (informatie) beschikbaar
waaruit vervolgens materie en de door ons waargenomen wereld
voortkwamen? Zie de respectievelijke standpunten in de tabel hier-
onder en voetnt.10/28/29/30/25/26/24. Uitdrukkelijk spelen in deze discus-
sie de klassieke natuurwetenschappelijke opvattingen over oorzaak
en gevolg (determinisme) en het bestaan van een vrije wil (vrije
keuze) een rol. Het ontbreken van een vrije wil van het individu

                                                          
25 Quincey, Christian de, (2010): Radical Nature. Rediscovering the soul of matter. Rochester:
    Park Street Press
26 Russell,  Peter, (2003) The Consciousness Revolution:A Transatlantic Dialogue : Two Days
    With Stanislav Grof, Ervin Laszlo, and Peter Russell, Las Vegas,  Elf Rock Productions.
27 Kauffman SA (2008). Reinventing the Sacred: A New View of Science, Reason, and Reli-
    gion. New York: Basic Books.
28 Jahn RG and Dunne BJ (2004). Sensors, Filters, and the Source of Reality. Journal of Scien-
    tific Exploration, 18(4): 547–570.
29 Martin, Graham Dunstan, (2009): De Materialist. De Onhoudbaarheid van een Wereldvisie.
    Deventer: Ankh-Hermes.
30 Meijer D. K. F. and J. Korf (2013). Quantum Modeling of the Mental State: the Concept of

a Cyclic Mental Workspace. Syntropy Journal, (1),  pp 1-41.
http://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-1-1.pdf
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wordt vanuit het determinisme van de newtoniaanse fysica en vanuit
de daarop gebaseerde neurologie door sommigen gepropageerd (zie
Lamme, Swaab en Dennet), maar door anderen, die meer uitgaan
van de nieuwe fysica (kwantumfysica) juist heftig ontkend (Stapp,
Bohm, Chalmers).

Tabel 1: Idealisme versus materialisme

Idealisme                                                                Materialisme

Bewustzijn gaat vooraf aan materie              Materie gaat vooraf aan
                                                                       bewustzijn

Het universum ontstond uit bewustzijn         Het universum ontstond door
                                                                       toeval en uit het niets

Het universum streeft naar waarnemers        Het iniversum is mechanisch
                                                                       en zonder doel

Ons universum blijkt fijn afgestemd             Ons universum is een
                                                                       toevallige selectie uit meer
                                                                       universa

De mens is actief waarnemer                        De mens is een genen- en memen-
                                                                      replicator
De mens heeft een vrije wil                          De vrije wil van de mens is een
                                                                       breinillusie

Het brein werkt als duale interface               Het brein genereert  bewustzijn
                                                                       als bijproduct
Er is een non-lokaal bewustzijn                    Bewustzijn beperkt zich strikt
                                                                       tot het brein
Het  non-lokaal bewustzijn is een PSI          PSI-fenomenen zijn twijfelach-
                                                                       tig interpretatiekader voor
                                                                       PSI*

*Onder PSI-verschijnselen behoren helderziendheid, telepathie en
psychokinese31/32/33

                                                          
31 Beauregard, Mario, (2008): Het Spirituele Brein: Kampen: Ten Have
32 Radin, Dean. I. and Nelson, R. (2006). Entangled Minds. Extrasensory Experiences in the
    Quantum Reality. New York: Simon & Schuster.
33 Radin, Dean. (1997). The Conscious Universe. The Scientific Truth of Psychic Phenomena.
    New York: HarperEdge.
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Er zijn in de recente fysica diverse voorbeelden van pogingen van de
‘mainstream’-wetenschap om het ‘lastige’ fenomeen van bewustzijn
en subjectiviteit als cruciale factoren in het wetenschappelijk proces
te ontkennen c.q weg te verklaren (zie fig. 22). Veelal zijn deze po-
gingen nogal doorzichtig en lijken voort te komen uit een atheïs-
tische inslag welke door velen wordt gezien als het doorschieten van
een, op zich overigens begrijpelijke, antireligieuze reactie op de  on-
derdrukking van vrijheid van denken en andere verwerpelijke esca-
pades van het vroegere instituut van de kerk. De historische en hui-
dige misdragingen van het kerkelijk instituut dienen echter niet te
worden vereenzelvigd met een oprechte belangstelling voor de ‘din-
gen achter de dingen’ in de moderne spiritualiteit, die men thans zo
sterk ziet opkomen.

Zoals gezegd: éen van de vragen die zich hierbij voordoen is het
aloude dilemma: is materie of bewustzijn primair in de opbouw van
onze wereld en het iniversum? Men kan stellen dat het universum
bestaat uit dat wat waargenomen kan worden maar zelf niet waar-
neemt: de materie enerzijds. En anderzijds: dat wat waarneemt, maar
zelf niet direct kan worden waargenomen: het veronderstelde uni-
versele bewustzijn.

Betoogd wordt dus dat ‘vulgaire’ vormen van materialisme ernstige
gevolgen hebben gehad − en nog hebben − voor de verdere ontwik-
keling van de mensheid en de status van onze planeet.

Tabel 2: Materialisme in haar uitingsvormen 34:

Materialisme:

� Wordt sterk bepaald door determinisme en reductionisme,
waarbij reductionisme leidt tot verlies van inzicht in de
samenhang van de natuur en determinisme de persoonlijke
verantwoordelijkheid door ontkenning van de vrije wil onder-
graaft.

                                                          
34 Martin, Graham Dunstan, (2009): De Materialist. De Onhoudbaarheid van een Wereldvisie.
   Deventer: Ankh-Hermes.
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“Belovend” materialisme:

� staat nieuwe aanpak in de wetenschap in de weg
� Ontkent de rol van bewustzijn als cruciaal element van het

universum in verleden en toekomst
� Ontkent de aangetoonde verbondenheid in de natuur (entangle-

ment)
� Leidt tot afgescheidenheid van het individu en nadruk op het

ego
� Leidt tot exploitatie van de natuur in plaats van integraal samen-

leven ermee
� Impliceert ontkenning van het levende principe van onze planeet
� Rechtvaardigt hebzucht en uitbuiting van de medemens
� Heeft veelal geen ruimte voor empathie, mededogen en solida-

riteit
� Heeft aanleiding gegeven tot grootschalige genocide
� Is desastreus voor de toekomst van de mensheid en dat van onze

planeet

De psycholoog Ruud van Wees zegt het − enigszins provocerend
maar wel duidelijk − als volgt: De door de westerse mens ontke-
tende industrieel technische krachten overspoelen momenteel de
Aarde in een zoektocht naar maximale winsten. Veel schade aan na-
tuur en mensen wordt niet in de kostenberekening van producten
opgenomen, maar afgewenteld op de maatschappij, ontwikkelings-
landen en latere generaties. In verband met de mogelijkheid (wer-
kelijkheid?) van afnemend welzijn vanwege al het economische
geweld spreekt de Nederlandse econoom Goudzwaard van on-
economische groei35. Zal de Homo sapiens een doodlopende tak van
de evolutie worden en veel andere soorten of zelfs een hele planeet
in zijn val meeslepen? Of zal onze soort op tijd de weg naar har-
monie en samenwerking vinden, met elkaar en met de natuur? Lukt
het ons om onze materiële en reproductieve verlangens aan banden
te leggen ter wille van een duurzame samenleving waarin meer

                                                          
35 Goudzwaard B. en H.M. de Lange, Genoeg van te veel, genoeg van te weinig. Wissels
    omzetten in de economie, Ten Have , Baarn, 1991
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evenwicht is tussen materiële middelen en immateriële waarden en
doelen?

Figuur 22: De ontkenning van de rol van bewustzijn als basis van de
natuur in de literatuur

Dit alles wortelt in en wordt voortdurend gevoed wordt door een
sinds enkele eeuwen in filosofie en wetenschap overheersend we-
reldbeeld dat het ‘materialistische wetenschappelijke wereldbeeld’
of het ‘wetenschappelijk materialisme’ wordt genoemd naast de
meer bekende maatschappelijke variant. Sommigen spreken wel van
een WTK- of WTE-complex: een verknoping van wetenschap, tech-
nologie en kapitaal/economie.  De nadruk op het atomisme in het
klassieke materiebeeld heeft zijn pendant gekregen in de opvatting
en beleving van het individu als maatschappelijk atoom en de
samenleving als een verzameling van losse individuen. Door het
kwijnen van het besef dat een samenleving meer is dan een som van
individuen, namelijk een leef- en waardegemeenschap, zijn de maat-
schappelijke cohesie en het onderlinge vertrouwen onder druk
komen te staan.

Samenvattend gezegd werpt het wetenschappelijk materialisme de
mens terug op dit ene leven, waarin alles, liefst nu, moet gebeuren,
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op het lichaam met zijn materiële behoeften en zijn dwingende pro-
cessen die van hem een consumptierobot maken, op zichzelf met
zijn eigenbelang en zonder hogere waarden, doelen en bestem-
mingen, eenzaam in een platte wereld die eveneens ontbloot is van
richting, doel en zin. Vanuit de universiteiten en hogere beroeps-
opleidingen en door de aan deze kennisinstituten opgeleide mensen,
die vaak sleutelposities in de maatschappij innemen, wordt er in alle
samenlevingen onophoudelijk zogeheten ‘objectieve’ kennis ver-
spreid die gestempeld is door dit wetenschappelijk materialisme. Dit
vormt zo een belangrijke voedingsbron van het maatschappelijke
materialisme in onze maatschappij en is mede oorzaak van haar alibi
van ‘neutraliteit’, want ze steunt immers op ‘objectieve kennis’. Het
lijkt te gaan om − ieder voor zich – zoveel mogelijk goederen te pro-
duceren en te verwerven ter leniging van onze materiële behoeften:
in de koopgoot realiseren wij de zin van ons leven. Het materialisme
als maatschappelijke ideologie en praktijk heeft daardoor een eco-
logische kaalslag ten gevolge, waardoor wij de tak dreigen door te
zagen waarop we zitten. We hebben daarom behoefte aan mensen
die durven opkomen voor de idee en ervaringen met de geestelijke
dimensie en een onafhankelijk en oorzakelijk werkzaam bewustzijn
gebaseerd op vrije wil en gezamenlijke verantwoordelijkheid …

Sommige vormen van verondersteld idealisme (religieus geïn-
spireerde oorlogen en politieke vervolgingen) waarin dogma en poli-
tieke macht de overhand kregen boven empathie en menselijke ver-
bondenheid, ontspoorden in feite door het loslaten van deze cruciale
principes van datzelfde idealisme: het universeel bewustzijn en de
onderlinge verbondenheid staan daar immer centraal. Overigens zijn
er wel degelijk verzoeningspogingen gedaan36 om het materialisme
en idealisme niet als tegenstellingen te zien maar als elkaar aanvul-
lende aspecten van de werkelijkheid37.  De eerder genoemde finale
wetenschappelijke vraag houdt de wetenschap bezig: hoe en wan-
neer in de evolutie van het universum en onze planeet ontstond het
bewustzijn en hoe kon het eigenlijk ontstaan uit dode stof (hoe heeft

                                                          
36 Quincey, Christian de, (2010): Radical Nature. Rediscovering the soul of matter. Rochester:
    Park Street Press
37 Primas, Hans (2009). Complementarity of Mind and Matter. in: Recasting Reality, Berlin.
    Springer, 171-209.
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de stof de geest gekregen…)? Het panpsychisme, bijvoorbeeld,
trachtte de kloof tussen het filosofisch idealisme en materialisme te
overbruggen door aan te nemen dat elke vorm van materie een
modaliteit van bewustzijn (informatie) in zich draagt. Ook in termen
van de moderne fysica representeert elk elementair deeltje een tril-
lingsmodaliteit (informatie). Bewustzijn en materie zijn in dit licht
intrinsiek verweven en ons (zelf)bewustzijn als product van ons
brein, dat immers ook is opgebouwd  uit deze duale golf/materie-
elementen, hoefde volgens dit concept, helemaal niet uit ‘dode stof’
te ontstaan1/10//38.

Figuur 23: Het antropisch principe: Het universum met de
natuurconstanten van de thans door ons onthulde natuurwetten en ook de
kosmologische structuur blijken  zo fijn te zijn afgestemd dat het menselijk
leven wel moest ontstaan (links). Albert Einstein werd beroemd door zijn

relativiteitstheorieën, maar ook door zijn evidente spirituele benaderingen
(rechts)

Recente ontwikkelingen in de kosmologie, zoals bijvoorbeeld de
formulering van het ‘antropisch principe’ (zie fig. 23) en de deeltjes-
/kwantumfysica met haar deeltjes/golf-dualiteit en ook de snaar-
theorie werpen een nieuwe blik op de relatie tussen informatie en
materie39/40. Het eerder genoemde antropisch principe is de zeer
goed onderbouwde wetenschappelijke theorie dat het universum een
zeer fijne afstemming lijkt te hebben. In de door de mens onthulde

                                                          
38 Martin, Graham Dunstan, (2009): De Materialist. De Onhoudbaarheid van een Wereldvisie.
    Deventer: Ankh-Hermes.
39 Meijer D. K. F. and J. Korf (2013).  Quantum Modeling of the Mental State: the Concept of

a Cyclic Mental Workspace. Syntropy Journal, (1),  pp 1-41.
http://www.lifeenergyscience.it/english/2013-eng-1-1.pdf

40 Vedral, Vlatko (2010): Decoding Reality,  Oxford University Press
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natuurwetten komen ca 21 empirische constanten voor (zoals de ma-
ximale lichtsnelheid) waarvan men tot op heden geen enkel idee
heeft hoe ze in de evolutie van het heelal tot stand zijn gekomen en
wat hun betekenis is. Wel werd aangetoond dat, als slechts één van
deze constanten (laat staan meerdere) ook maar een 0,1 % van de
vastgestelde waarde zou afwijken, het leven op onze planeet niet had
kunnen ontstaan. Ons universum lijkt dus onvermijdelijk te leiden
tot het ontstaan van intelligent leven en menselijke waarnemers als
biosensoren van een zich daardoor zelf waarnemend universum. Dit
geldt overigens niet alleen voor deze microconstanten, maar ook
voor de macrocondities: de afstand van de aarde tot de zon, de aan-
wezigheid van een maan en de specifieke locatie van de planeet
aarde in het melkwegstelsel (zie fig. 23).   De eerder genoemde, door
Bohm voorgestelde ‘implicate order’, als een onderliggend veld van
informatie dat  in een tweezijdig contact staat met onze werke-
lijkheid,  geeft, samen met de recente ontdekking van het alles-
doordringende Zero-point-(kwantuminformatie-)energieveld moge-
lijk een nieuw perspectief voor de hypothese van een duidelijke
doelgerichtheid in de evolutie en met name voor een essentiële
verbondenheid van ons allen met de levende natuur.

Algehele conclusie: De implicaties van de heel diverse manieren
waarop we wetenschappelijk naar onze wereld kijken41/42, zoals ze
mede worden bepaald door gebruik van taal en haar metaforen, kun-
nen dus zeer ingrijpend zijn. De mate waarin we ons een actief on-
derdeel van de wordende wereld voelen en de verantwoordelijkheid
aanvaarden, ook voor de gevolgen van ons wetenschappelijk en
technologisch speurwerk, zal van majeure invloed zijn op de toe-
komst van onze planeet (fig. 24). Ook die toekomst is overigens
evident ‘talig’ door onze mogelijkheden van menselijke projectie en
verbeelding!

                                                          
41 Russell,  Peter, (2003) The Consciousness Revolution:A Transatlantic Dialogue : Two Days
   With Stanislav Grof, Ervin Laszlo, and Peter Russell, Las Vegas,  Elf Rock Productions.
42 Whitehead C.W.A. (1961). The Relevance of Whitehead, Chapter 1, London: Allen and
    Unwin.
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                    Figuur 24 : Onze planeet in de toekomst:  de keuze is aan ons !

Mogelijke conclusie betreffende het thema wetenschap, religie
en spiritualiteit:

Vanuit een idealistisch filosofische opvatting (zie ook voetn.43) is de
natuur op te vatten als de expressie van een universeel bewustzijn.
Sommigen definiëren dat laatste als God (zie ook Spinoza). De mens
is daarbij waarnemer (biosensor van het universum) èn participant,
en beschouwt zich als een onderdeel van iets dat oneindig  groter is
dan hijzelf. Dit impliceert een persoonlijke verantwoordelijkheid
voor het lot van onze planeet en voor de verdere wording van een
verbindend kosmisch bewustzijn.

                                                          
43 Kastrup B. On why idealism is superior to physicalism and micropsychism.

http://files.meetup.com/119694/Kastrup_On-why-idealism-is-superior-to-physicalism-and-
micropsyc.pdf
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Teilhard de Chardin en New Age:
een dubieuze of een vruchtbare relatie?

Ton Borsboom1

Theologische aspecten van het
kosmische denken

4.4. De Eschatologie

4.4.2. De theologie van de hoop.
Teilhard schrijft voor de dolenden, voor hen die zonder hoop zijn of
hun hoop stellen op valse doelen (Het Goddelijk Milieu, [GM] p.
11). Hoe thematiseert en fundeert hij zijn theologie van dе Hoор?

Reeds bij dе behandeling van Gods transcendentie en immanentie
hebben wij kennisgemaakt met het denken van Bloch en Tillich als
vertegenwoordigers van deze theologische stroming. De voorliggen-
de vraag is welke de onderliggende toekomstperspectieven zijn in
relatie tot het denken van Teilhard.

Tillich omschrijft de hoop als de verwachting van het tegenwoordig-
zijn van de als eeuwig te begrijpen God. De christelijke hoop is ge-
grond in het ervaren van het tegenwoordig-zijn van het eeuwige in
ons en in de wereld. Dit tegenwoordig-zijn in ons leven is dе enige
rechtvaardiging voor de hoop. De uiteindelijke verwachting van de
mens ligt niet in het voortschrijden naar een eindstadium van de vol-
tooiing, maar in het 'hier en nu' neemt de mens deel aan het eeuwige
leven. De Hoop richt zich dan ook op de terugkeer van dit eeuwige.2

                                                          
1 Dhr. Borsboom schreef deze doctoraalscriptie in sept. 1991 aan de Theologische Faculteit
   Tilburg. Zijn referent was prof. dr. W. Logister. Hij is vanaf het begin nauw bij onze stich-
   ting betrokken en schreef voor het blad GAMMA artikelen in de jaargangen 1/nr.1; 3/nr.4;
   4/nr.1; 5/nr.1; 6/nr.6; 7/nr. 1; 7/nr. 2; 8/nr. 2 en 15/nr.2. Al deze artikelen behalve het eerste
  dragen de titel: 'Stof tot nadenken'. Dit is het laatste van de doctoraalsriptie. Het eerste ver-
  scheen in GAMMADELTA jrg. 3 nr. 3/ september 2016.
2  Daecke S.M. , Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie. Die Weltlichkeit Gottes
  und die Weltlichkeit der Welt, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 19671, p. 58
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Het Eschaton ligt duidelijk aan dе andere zijde van de geschiedenis
in het hiernamaals. In Blochs 'Principe van de Hoop' en Teilhards
'geloof aan dе God van dе vooruitgang' richten de hoop en de ver-
wachting zich op dе voltooiing van de kosmische en aardse werke-
lijkheid, op het toekomstige, op een voorwaarts gaande ontwikke-
ling.

Blochs verwachting van het Rijk van God krijgt een inhoud die meer
in het domein van het menselijke komt te liggen. Bloch spreekt in
dit verband dаn ook over het 'Humanum'. Er zijn duidelijke aan-
wijzingen dat voor Bloch dе mens bij zichzelf blijft. Het 'Rijk' is niet
langer het Rijk van God, maar komt in de plaats van God. Zo wordt
het 'Rijk' het product van een ontwikkeling van datgene wat altijd al
in de wereld aanwezig was. 3 Het uiteindelijke heil van dе mens zou
dan gelegen zijn in dе zelftranscendentie van een soort ultra-evo-
lutie. Maar hiermee is God niet langer de toekomst van dе wereld.
De toekomst van dе wereld neemt de plaats van God in. Dеzе toe-
komstvisie van Bloch sluit nauw aan bij die van het moderne New
Age-achtige denken.

Teilhard sluit een ultra-evolutie uit. Daarvan valt geen heil te ver-
wachten. Hij brengt het worden van God in relatie met de wording
van de wereld. Het wordingsproces voert bij hem doorheen de we-
reld naar God. Hij kan dаn ook spreken van de 'wording van het
Rijk' in plaats van het naar de wereld komen van het 'Ganz Andere'.
De menselijke verwachting wordt toegekend aan dе God van dе
evolutie, aan de evolutieve God van het voorwaarts. Teilhard brengt
geen onderscheid aan tussen de toekomst van het goddelijke en de
toekomst van de wereld. Voor Teilhard is de tijd definitief voorbij
dat God werd voorgesteld als een God buiten ons, die zich als Heer
en Bezitter kon opdringen. Het Rijk van God is een concrete werke-
lijkheid, die zich hier en nu verwezenlijkt onder invloed van het
goddelijk milieu. "Vergoddelijken is niet vernietigen, maar boven de
schepping uit tillen" (GM, 133). De inhoud van het Rijk van God is
een nieuwe aardе en kosmos waarin de evolutie en daarmee ver-
bonden pijn, lijden en dood zijn overwonnen. Tegen de achtergrond

                                                          
3 Daecke, a.w. p. 67
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van Teilhards visie over het voortbestaan van de persoonlijke
individualiteit impliceert dit, dat ook de doden delen in het Rijk van
God. Het theologisch concept van Teilhard biedt perspectief voor
een adequate invulling van een theologie van de Hoop, waarin het
moderne denken wordt overstegen. De zin van het bestaan reikt over
de dood heen naar een samen-zijn van allen en alles.

4.5. De relatie tot het denken van New Age
Teilhard is de meest geciteerde denker in de New-Age-literatuur.
Daar kan men niet omheen. Een onjuist gebruik en een verkeerde
interpretatie van Teilhards teksten zijn echter kenmerkend in deze
literatuur. Naast correcte interpretaties vinden wij misverstanden en
verzwijging van de niet in het concept passende teksten.4

Instemming wordt afgewisseld met een afstand nemen door 'ver-
keerde' interpretaties in een tekstdeel. Zo wordt de stelling gepo-
neerd dat Teilhard God ziet als de bron van de universele dynamica
van zelforganisatie.5  Dit is echter maar één aspect van het
goddelijke bij Teilhard. God is een Persoon én daarom de bron van
alle bestaan, waaronder de universele dynamica van zelforganisatie.
Anderen gaan nog een stap verder en stellen dat Teilhard niet bereid
was zijn Godsbeeld ааn te passen aan zijn eigen nieuwe inzichten.6

Men blijkt alleen oog te hebben voor die uitdrukkingen voor God bij
Teilhard, die dicht bij het begrippenkader van TAO liggen.

Teilhard beoefent zijn ('dе') wetenschap vanuit het christelijk geloof
en komt ook tot verrassende inzichten. Hij toont aan dat ook vanuit
het christendom een toekomstgericht denken mogelijk is, ja, dat
vooruitgang een heilig moeten is. Hier wordt de kern van de zaаk
geraakt. De Teilhardinterpretatie door New-Age-aanhangers blijkt
veelal te zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat het christendom
als dе religieuze traditie van het westen heeft afgedaan. De overeen-
komsten zijn vooral te vinden op het terrein van evolutieleer en

                                                          
4 Broch Th., Pierre Teilhard de Chardin. Wegbereiter des New Age? - Unterscheidung,
  Matthias-Grünewald-Verlag. Mainz 1989,  p. 31
5 Capra F.,  Het Keerpunt, Wetenschap, samenleving en opkomst van een nieuwe cultuur,
  Uitg. Contact Amsterdam 1984m  p. 313
6 Stikker A., Tao, Teilhard en Westers Denken, Bres, Amsterdam, 19862 ,  p. 84, 88
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fysica. Hier is overeenstemming over de fundamentele uitgangspun-
ten. De verschillen komen vooral tot uitdrukking in de levens-
beschouwelijke kanten, die zowel tot het domein van de filosofie als
de theologie behoren. De beide wereldvisies zoals weergegeven in
respectievelijke de figuren 1 en 2 laten dit zien.

                                                             Bewustzijn

 energie
     OORSPRONG
     het 'Zelf'

fig. 1 Kosmisch proces van 'ontstaan en vergaan'

 energie
               "OORSPRONG"

fig. 2 Kosmisch proces op weg naar voltooiing in 'Omega'
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De oorsprong moet gezocht worden in het mens- en Godsbeeld dat
Teilhard hanteert. New Age en Teilhard zien de mens als onderdeel
van het grote kosmische,gebeuren. Hij maakt er deel van uit en is
onderworpen aan de wetmatigheid. Bij Teilhard is de mens 'onder-
werp' van het kosmische geheel, terwijl New Age de mens meer ziet
als 'meewerkend' en 'lijdend' vооrwеrp. New Age kiest voor een
middenpositie. Het natuurwetenschappelijke denken ziet de mens als
een verschijnsel van voorbijgaande aard, die na zijn taak te hebben
volbracht uiteenvalt in de samenstellende elementen. Voor New Age
biedt de transpersonale ervaring de mens de mogelijkheid om tot
zelfvoltooiing te komen en zichzelf te overstijgen tot het "Zelf" om
zo te komen tot eenheid met de universele alomtegenwoordigheid.
De mens is onderworpen aan het eeuwig 'goddelijk' gebeuren van
worden en sterven, ontstaan en vergaan. Vrijheid en verantwoorde-
lijkheid zijn ondergeschikt aan de eeuwige kringloop van de dingen.

Alhoewel de vrijheid en verantwoordelijkheid ook bij Teilhard
problematisch zijn7, kan worden gesteld dat Teilhard principieel
kiest voor vrijheid en verantwoordelijkheid van dе mens als enige
mogelijkheid en dus nооdzakelijk om te komen tot dе hoogste vorm
van zelfbewustzijn. Vrijheid en verantwoordelijkheid worden zo
voorwaarden voor het persoon-worden van dе mens. Het persoon-
zijn van het individu staat centraal in het denken van Teilhard, ter-
wijl voor New Age het individuele illusie is.

De theorievorming rond het ontstaan van de kosmos zijn mede
bepalend voor dе verschillen. New Age kiest voor het natuurweten-
schappelijk standpunt van een spontane big bang. Teilhard houdt
vast aan de scheppingsact, hoewel hij ook een grote plaats inruimt
voor spontaniteit, die pas ná de scheppingsact kan functioneren. Het
onderscheid is fundamenteel, omdat voor Teilhard de schepping tot
de wereld van de verschijnselen behoort en de scheppingsact een
goddelijk initiatief is. Hij houdt vast aan een persoonlijke God, die
de Schepper is van al wat bestaat.

                                                          
7 Broch, a.w. p. 178
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Geloof in de vooruitgang is het dragende principe bij Teilhard en
New Age. Voor Teilhard is dat het geloof in de God van de vooruit-
gang. Het sleutelwoord bij New Age is transformatie, en deze kan
gezien worden als een combinatie van dе biologische ontwikkelings-
gedachte en de secularisering van de christelijke verlossings-
gedachte. Uiteindelijk bereikt deze vooruitgang nooit haar voltooi-
ing, omdat zij is opgenomen in het rad van de eeuwige wederkeer.
De ware vooruitgang bij Teilhard heeft niets van doen met een
individualistisch hеils- en verlossingsdenken dat bij christenen, maar
ook bij New Age, te vinden is. Het burgerlijke naar harmonie klin-
kende vooruitgangsdenken wordt door Teilhard resoluut afgewezen.
Hier neemt hij dus afstand van de New- Age-filosofie. De
werkelijke vooruitgang voltrekt zich bij hem innerlijk, in dе ziel en
dit proces is pijnlijk.

De relatie tot New Аgе laat zich niet ondubbelzinnig uitdrukken. Er
is een te grote verscheidenheid waargenomen om tot een duidelijke
stellingname te komen. Van een relatie 'met' New Age is van de
zijde van Teilhard zeker geen sprake, omdat dit een verbondenheid
vooronderstelt, die verder gaat dan alleen maar een instemming met
zijn evolutionaire zienswijze en natuurwetenschappelijke inzichten.
Achter het denken van Teilhard zit een groots opgezet theologisch
concept. De vraag is of de denkers van New Age dit voldoende heb-
ben onderkend. Men heeft zich gefixeerd op zijn kosmologisch
concept dat redelijk dicht in buurt komt van de moderne natuur-
wetenschappelijke inzichten en van de ideeën uit de oosterse
filosofie.

Teilhard neemt van dit laatste expliciet afstand. Hij toont aan dat het
westerse christelijk georiënteerde denken tot dezelfde inzichten kan
komen. De religieuze en mystieke ervaringen van mensen en het
Openbaringsgeloof verbonden met deze inzichten leiden tot andere
conclusies. Het zijn deze conclusies die de afstand bepalen tussen
Teilhard en New Age. Tegelijk is deze afstand bepalend voor de
wijze waarop de theologie dient om te gaan met de inzichten van de
moderne wetenschap en het moderne denken. De theologie van de
Hoop, zoals die door Bloch is verwoord, geeft aan het denken van
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New Age een semi-religieuze fundering, die het niet verdient. New
Age wijst de theologie pijnlijk op het ontbreken van een adequate
scheppingstheologie. Door haar Teilhardinterpretatie bewijst de
New- Age-beweging niet alleen Teilhard een dienst maar de hele
theologie, omdat in de visie van Teilhard de basiselementen
aanwezig zijn voor een theologie die beter aansluit bij het moderne
levensgevoel, dat ook onder vele christenen leeft. Zingeving valt
weg als men niet verder komt dan een bestaan als een kosmisch
vereenzaamd subject. Teilhard heeft gewezen niet op een weg, maar
op de weg. De weg is het geloof in God en zijn vleesgeworden
Woord, Jezus Christus.
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De vorming van deeltjes, sterren,  de menselijke
geest en Teilhards punt-Omega

          door
Freek van Leeuwen 1

Over het verband tussen de verdichting van
deeltjes in een aangeslagen natuurkundig veld, de
stervorming in het heelal door verdichting van
waterstofgas, de verdichting van de menselijke
geest in de algeest en de verdichting van de
mensheid rondom het punt-Omega volgens Pierre
Teilhard de Chardin.

1. De deeltjesvorming in het heelal door verdichting van
krachtlijnen in een aangeslagen veld2

De oerknaltheorie
Volgens de oerknaltheorie uit de kosmologie ontstonden er na de
veronderstelde hete ‘oerknal’ de ruimte en de tijd, en daarin het nu
zichtbare heelal. Dit alles werd gevormd uit wat in de natuurkunde
een ‘singulariteit’ wordt genoemd; dit woord betekent ‘vreemdheid’,
omdat een oneindig klein punt, dat oneindig heet en dicht is, en
waaruit dan toch de onafzienbare ruimte en onvoorstelbare massa
van het heelal voortkomen, onbegrijpelijk is. Bovendien is de oor-
zaak van dit punt niet bekend; er wordt daarom aangenomen dat het
uit het niets ontstond, wat echter een ongerijmdheid is. Ook het me-
dium waarin dit punt zich vervolgens uitzette na de oerknal, is
onbekend. Maar terugredenerend vanuit hun bevindingen in het hui-
dige heelal komen astronomen erop uit, dat er iets dergelijks moet
zijn gebeurd.

                                                          
1 Freek van Leeuwen is werkzaam geweest als beherend apotheker in een openbare apotheek.
  Naast de natuurwetenschappen heeft hij op wijsgerig-godsdienstig gebied onderzoek gedaan
  naar mystieke ervaringen van anderen om zijn eigen ervaringen daarmee juist te kunnen be-
  oordelen. Zie: >www.geestkunde.nl<
2 Verwezen zij hier naar 1) D.C. Giancoli - Natuurkunde, deel 2, hfdst 38; Pearson Education,
  2010; 2) C. Rovelli - De werkelijkheid is niet wat ze lijkt; Bert Bakker, 2015; 3)  G. ’t Hooft
  - Bouwstenen van de Schepping; Prometheus, 2013 en  4)  J-P. Keulen - De deeltjesdieren-
  tuin; Spectrum 2012
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Het oerveld
Meteen na de oerknal bestond het jonge heelal eerst uit hete, ener-
gierijke straling. De toestand van de ruimte in het oerbegin was in de
termen van Faraday een ‘veld’. Door de uitzetting en de daarmee ge-
paard gaande afkoeling van de straling werden in dat oerveld door
‘condensatie’ (verdichting) eerst de elementaire deeltjes gevormd en
daarmee later de subatomaire deeltjes. Door verdere afkoeling vorm-
den zij samen de eenvoudigste atomen: gasvormige waterstof- en
heliumatomen, waarmee de ruimte op dat tijdstip gelijkmatig was
gevuld. Aangezien de grondslag van het heelal een veld was in de
zin van Faraday, moet de vraag worden gesteld wat zo’n veld is.

De veldentheorie
Tot de klassieke natuurkunde behoort de veldentheorie, opgesteld
door Faraday. Het natuurkundige begrip ‘veld’ beschrijft een toe-
stand van de ruimte, waarin voorwerpen een kracht ondervinden,
doordat er in die ruimte een kracht werkzaam is; daardoor is er in
die ruimte sprake van een ‘krachtveld’. Iedere natuurkundige kracht
wordt in de veldentheorie beschreven door het erbij behorende veld:
zo is er bijvoorbeeld een zwaartekrachtveld en een elektrisch en
magnetisch veld (het woord ‘veld’ is in feite niet goed gekozen,
want het gaat om een ruimte).

Een krachtveld wordt veroorzaakt door een ‘krachtbron’ (bijv. een
radiozender). Het daardoor opgewekte krachtveld vertoont een golf-
gedrag (straling, radiogolven) en plant zich door de ruimte voort
langs golvende krachtlijnen, die van de krachtbron uitgaan. Met het
begrip ‘veld’ wordt beschreven, hoe een krachtbron, zonder een
voorwerp aan te raken, toch op dat voorwerp in zijn omgeving in-
werkt. Faraday beschreef hiermee het onverklaarbare verschijnsel,
dat een magneet een aantrekkende of afstotende werking op een stuk
ijzer in zijn omgeving kan uitoefenen.

Een veld bevat een ‘veldenergie’, waardoor het energie kan over-
brengen (bijv. van een radiozender naar de antenne van een radio-
ontvanger). De krachtbron kan middels het uitgestraalde, golvende
veld op afstand in die ontvanger een werking uitoefenen.
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Van de bekende velden hebben het elektrische en magnetische veld
de bijzondere eigenschap dat zij een wisselwerking vertonen en
daardoor samen het elektromagnetische veld vormen (waarvan de
golven loodrecht op elkaar staan). Door die wederzijdse inwerking
wekken zij (na in gang te zijn gezet) elkaar afwisselend op en daar-
door planten zij zich zelfstandig door de ruimte voort in de vorm
van elektromagnetische straling, zoals bijvoorbeeld met licht en
radiogolven het geval is.

De kwantumveldentheorie
Nadat in de moderne natuurkunde de ‘kwantummechanica’ (de leer
van ‘deeltjesbeweging’) tot ontwikkeling was gekomen, ontstond er
ook een kwantumveldentheorie (de veldentheorie van een ‘kwan-
tum’: een ‘hoeveelheidje’ of ‘deeltje’): alle in de deeltjesfysica be-
kende deeltjes ontstaan vanuit de ‘aangeslagen toestand’ van hun
veld (bijvoorbeeld elektronen uit een elektronenveld, fotonen uit een
elektromagnetisch veld).

In de bewoordingen van de kwantumtheorie verkeren al deze
deeltjesvelden in een bepaalde 'energietoestand'; de laagste is de
grondtoestand. Deze grondtoestand (a) kan door een aantal oorzaken
worden ‘aangeslagen’ (geëxiteerd). Daardoor ontstaan ‘trillings-
toestanden’ in het veld, die met een ‘energiepakketje’ (b, c) over-
eenkomen: de straling in het veld wordt daardoor ‘gekwantiseerd’.
Dat kwantum doet zich in de proefopstelling van de onderzoeker
voor in de vorm van wat een deeltje (d) wordt genoemd, als die
besluit met zijn opstelling een deeltje te willen onderzoeken; zo niet,
dan vindt de onderzoeker een golf.

De golf-deeltjedualiteit
Zoals gezegd, is het natuurkundige verschijnsel dat een deeltje
wordt genoemd de aangeslagen toestand van zijn veld: het deeltje
komt uit het veld voort! Velden zijn daardoor de grondslagen van de
deeltjes... en daardoor ook van het stoffelijke heelal dat uit de
singulariteit van de ‘oerknal’ voortkwam. Hiermee hangt ook de zo-
genoemde ‘golf-deeltjedualiteit' van bijvoorbeeld licht samen. Licht
is als veld een elektromagnetische straling en als deeltje een foton...
dat door verdichting uit dat veld voortkomt. Afhankelijk van de
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wijze van onderzoek doet licht zich de ene keer voor als straling
(vastgesteld door Huygens) en de andere keer als deeltje (vastgesteld
door Newton).

a golf in veld; b, c golfpakketje; d deeltje; deze veldtoestanden
vormen samen een evenwicht

Het ontstaan van een deeltje kan als de plaatselijke ‘verdichting’ (de
term is ‘condensatie’) van een veld worden beschreven, maar daarbij
blijven veld en deeltje onwrikbaar met elkaar samenhangen. Deze
zogenoemde ‘golf-deeltjedualiteit’ is in feite een ‘golfdeeltjetwee-
eenheid’.

In verband hiermee heeft de natuurkundige Erwin Schrödinger erop
gewezen dat elementaire deeltjes in de kwantumtoestand niet in een
individueel gedefinieerde toestand verkeren; zij bezetten collectieve
toestanden en die toestanden zijn altijd met elkaar ‘verstrengeld’;
met andere woorden: de golf is in het deeltje en het deeltje is in de
golf (zie de afbeelding golf-deeltjedualiteit). Dit natuurkundige ge-
geven komt later op een ander gebied opnieuw ter sprake.

De vorming van deeltjes en krachten uit het oerveld
In de eenheid van het oerbegin (de genoemde singulariteit) vormen
de vier bekende elementaire natuurkrachten en de zeven soorten ele-
mentaire deeltjes (zes soorten quarks en elektronen) eerst een homo-
geen geheel, waarin zij niet zijn te onderscheiden; maar door de
verdergaande afkoeling in het jonge heelal en in de volgorde:
zwaartekracht, sterke kernkracht, elektromagnetische kracht en
zwakke kernkracht scheiden de krachten zich uit die oorspronkelijke
eenheid af en worden zelfstandige krachten in het heelal; terwijl
tegelijkertijd de elementaire deeltjes quarks en elektronen zich ook
afscheiden.

De elementaire deeltjes vormen de bouwstenen van het jonge heelal
(zij worden fermionen genoemd), terwijl de elementaire krachten
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(bosonen genoemd) die bouwstenen samenvoegen tot grotere een-
heden; de krachten worden door krachtdeeltjes tussen twee bouw-
stenen uitgewisseld.

Uit twee van de zes quarks (up-quarks en down-quarks) worden
door de sterke kernkracht eerst de subatomaire deeltjes protonen en
neutronen gevormd, terwijl de elektromagnetische kracht er vervol-
gens de oorzaak van is dat elektronen zich om de protonen en neu-
tronen heen gaan bewegen, waardoor atomen worden gevormd.
Voor het grootste deel zijn dat in het jonge heelal waterstofatomen
(een proton met een elektron) en voor een kleiner deel helium-
atomen (twee protonen, twee neutronen en twee elektronen).

a golf in het heelal; b, c golfpakketje; d elementaire en subatomaire
deeltjes; e atomen

2. De stervorming in het heelal door verdichting van
waterstofgas 2

Men neemt aan dat de zwaartekracht in het aanvankelijk gelijkmatig
over de ruimte van het jonge heelal verdeelde waterstofgas en he-
liumgas ‘fluctuaties’ veroorzaakte (de oorzaak daarvan is onbekend)
waardoor er beroeringen in dat gas voorkwamen. Daardoor kwamen
er − als gevolg van plaatselijke opeenhoping van waterstofatomen
door toenemende massa en daardoor toenemende zwaartekracht −
toenemende verdichtingen van waterstofgas door aantrekking van
gas uit de omgeving. De beroeringen veroorzaakten een impuls-
moment, dat samen met de door de zwaartekracht veroorzaakte
verdichting tot gevolg had, dat de gasophopingen langzaam uitgroei-
den tot ronddraaiende sterren, die later sterrenstelsels vormden,
waarvan de spiraalvormige ook draaien.
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Voorlopige samenvatting
Van de eerste gebeurtenissen in de ruimte van het jonge heelal is
door natuurkundigen de voorstelling gemaakt van een ‘veld’ uit de
kwantumveldentheorie en van deeltjes, die verdichtingen van
krachtlijnen in zo’n kwantumveld zijn (deze vorm van verdichting
beschrijft het ontstaan van de microkosmos).
Dit beeld komt overeen met het beeld van de ruimte van het latere
heelal, dat gevuld is met waterstofgas en daarna met sterren die door
verdichtingen van waterstofgas zijn ontstaan: de sterren als de ver-
dichte hemellichamen in de ruimte van het heelal (deze vorm van
verdichting beschrijft het ontstaan van de macrokosmos).

Door toenemende verdichting van de massa in de kern van sterren
en de daardoor toenemende toevloed van waterstofgas door de
zwaartekracht neemt de druk in de kern van jonge sterren toe en
daarmee de temperatuur. Bij een zekere temperatuur en druk treedt
kernfusie op: de versmelting van kleinere atoomkernen tot grotere.
Daardoor worden de scheikundige elementen gevormd, die door
Mendelejev in het Periodiek Systeem der Elementen zijn gerang-
schikt.

In sterren van gemiddelde grootte neemt de druk van buiten naar
binnen toe, waarbij naar de kern toe steeds zwaardere elementen
worden gevormd; dit proces gaat door tot het element ijzer is ge-
vormd, het stabielste atoom in het heelal. Voor nog zwaardere
elementen zijn grotere drukken en hogere temperaturen nood-
zakelijk, die in bovengemiddeld grote sterren worden bereikt
doordat zij op een bepaald moment in hun bestaan (als een groot
deel van hun waterstof is omgezet) eerst imploderen en dan
exploderen (supernova), waardoor alle zo gevormde elementen door
de gehele ruimte worden verspreid. Deze supernova’s kwamen
vooral in de beginfase van het heelal veelvuldig voor.

Hun uitscheidingsproducten waarin alle elementen aanwezig waren,
vormden in de ruimte van het heelal de sterrenstof, waaruit zich later
− opnieuw door verdichting − nieuwe sterren hebben gevormd, maar
nu met een protoplanetaire schijf van sterrenstof om zich heen. Door
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de aantrekkingskracht van de zon bevinden de zwaardere elementen
zich daarin dichter naar de zon toe, de lichtere verder van de zon af.
Daardoor konden door verdergaande verdichting in de schijf gas-
vormige buitenplaneten en rotsachtige binnenplaneten tot ontwikke-
ling komen.

Uit sterrenstof is ons huidige zonnestelsel tot stand gekomen,
waaronder de aarde, met daarop voldoende scheikundige elementen
en ook de juiste natuurkundige omstandigheden om levensvormen te
kunnen laten onstaan, die in feite net als de aarde uit sterrenstof zijn
opgebouwd.

3. De vorming van de menselijke geest door verdichting in
de algeest 3

De beschrijving van het ontstaan van deeltjes in de kwantumvelden-
theorie en van het ontstaan van sterren en planeten in het heelal in de
astronomie komt overeen met wat aan mij in de geestelijke wereld is
getoond over het ontstaan van de menselijke geest uit en in de
algeest.

De verdichting van de menselijke geest uit en in de goddelijke
algeest
Deze geestelijke ervaringen begonnen in mijn vroege jeugd tijdens
mijn avondgebed tot God. Tijdens mijn gebed raakte ik als geest in
vervoering; ik trad uit mijn lichaam en werd verplaatst naar de
geestelijke wereld, die − onzichtbaar voor de mens in dit stoffelijke
bestaan − deze wereld geheel doordringt. Ik was daar aanwezig als
niet meer dan een punt van helder bewustzijn. Om mij heen strekte
zich een zee van geestelijk licht en geestelijke warmte uit − voor
mijn gevoel tot in de oneindigheid. Dit was niet beangstigend, in
tegendeel, ik voelde mij daar volkomen thuis, zelfs meer dan in de
aardse toestand.

Op twintigjarige leeftijd kwam ik op een avond tijdens mijn gebed
eerst terecht in een toestand, die kan worden omschreven als een
                                                          
3 Zie:  F. van Leeuwen - Geestkunde; Boekenplan 2010
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geestelijke, aangename donkere koelte, die gepaard ging met een
diepe rust. De rust van deze donkere koelte deed zich aan mij voor
als een ‘aanwezigheid’, als een zelfstandigheid die zich persoonlijk
met mij verbond en die mij liet delen in de verheven toestand van
haar rust.

Daarna ontstond er in de rust een beweging, die uit de rust en haar
donkere koelte voortkwam, en die zich aan mij voordeed als een
lichtende warmte. Ook deze beweging en zijn lichtende warmte
deed zich aan mij voor als een zelfstandige aanwezigheid, die zich
persoonlijke met mij verbond en mij liet delen in de verheven
vreugde van zijn beweging.

Daarna verbond de beweging en zijn lichtende warmte zich weer
met de rust en haar donkere koelte, waarbij de beweging de rust
doordrong en de rust zich liet doordringen; er was sprake van een
evenwichtige samenwerking. Er ontstond zo een nieuwe eenheids-
toestand, maar waarbij door ompoling nu de lichtende warmte de
donkere koelte in zich had opgenomen en daardoor om zo te zeggen
de zichtbare buitenkant vormde. Deze lichtende warmte strekte zich
nu zichtbaar voor mij uit als de oneindige zee van geestelijk licht en
geestelijke warmte, zoals ik die eerder had mogen ervaren: de
goddelijke algeest.

Tijdens deze vereniging van beide − naar wat later zou blijken −
mannelijke en vrouwelijke oertegendelen ontstond er als het ware
tussen hen in eerst een verdichting van het licht van de algeest tot
een bolvormige wolk; daarna werd die wolk van licht liefdevol van
alle kanten met warmte doordrongen. Het licht en de warmte − met
daarbinnen opgenomen de donkere koelte − begonnen nu te wer-

velen en zo kwam die bol
van licht en warmte tot
leven.

Mij als waarnemende
geest werd ingegeven, dat
ik getuige was van de
voortkomst van mijzelf als
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menselijke geest door verdichting van licht en warmte uit en in de
goddelijke algeest. Ik was getuige van een gebeurtenis uit een ver
verleden en had mogen zien, hoe de algeest een zelfbeeld van
zichzelf uit liefde tot aanschijn en leven bracht; en een grote vreugde
maakte zich van mij als de waarnemende geest meester.

De volgorde in het verloop van deze gebeurtenis wordt weergegeven
door de meest wezenlijke zin voor iedere mens: “Gods algeestvonk
ben ik.” Want duidelijk werd mij getoond: wij als menselijke geest −
de bewuste levenskracht die nú de betekenis van deze woorden tot
zich door laat dringen − wij zijn door verdichting uit de goddelijke
algeest voortgekomen. Daardoor is er ook een naadloze overgang
tussen de algeest en de menselijke geest: de algeest is in de
menselijke geest en de menselijke geest in de algeest; er is sprake
van een innige − maar nog onbewuste − verstrengeling.

Ikzelf mocht de voortkomst van mijzelf als geest door verdichting
uit de goddelijke algeest voor mijzelf persoonlijk zien, maar de
mysticus en schrijver Jozef Rulof heeft deze verdichting voor de
hele schepping mogen zien, op dezelfde wijze als het mij vergund
was te zien. 4

De geestelijke vermogens
De oereigenschappen van de geest zijn het geestelijke licht en de
geestelijke warmte, met daarin opgenomen het geestelijke donker en
de geestelijke koelte. Mij is later gebleken dat het licht en de warmte
zelfvormend en doordringend werkzaam zijn, terwijl het daarin
verborgen donker en de koelte doordringbaar en vormbaar zijn.
Dientengevolge worden het licht en de warmte van de geest zowel
gekenmerkt door de zelfvormende, doordringende eigenschap als-
ook door de doordringbare, vormbare eigenschap.

Met de vormbare en zelfvormende eigenschappen van het licht en de
warmte van de geest hangen de geestelijke vermogens samen: het
waarnemen, denken, voelen en willen. Als de menselijke geest
zichzelf in de waarnemende toestand brengt, is het innerlijke licht

                                                          
4 J. Rulof - Het ontstaan van het heelal; De Eeuw van Christus, 1952
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van buitenaf vormbaar, in de denkende toestand is de geest met het
innerlijke licht zelfvormend werkzaam, in de voelende toestand is de
innerlijke warmte van buitenaf vormbaar en in de willende toestand
is de geest in zijn warmte zelfvormend werkzaam.

Als de menselijke geest waarneemt, dan stelt die zichzelf open voor
indrukken, voor inwerking uit de buitenwereld en daardoor wordt
het licht binnen de geest verdicht tot lichtbeelden, wat ervarings-
beelden zijn. Daardoor wordt de geest zich bewust van de gebeur-
tenissen in de omgeving (het ‘zich bewust zijn’ − wat gemakshalve
wordt vereenvoudigd tot het ‘bewustzijn’− is een gééstestoestand,
het is niet een zelfstandigheid; het is de werkzame géést die zich van
een onderwerp bewust wordt door dat te hebben waargenomen en
daardoor zelf in een geestestoestand van ‘zich bewust zijn’ komt te
verkeren).

Als de geest denkt, dan verdicht de geest zelfwerkzaam zijn inner-
lijke licht tot lichtbeelden, die in dat geval denkbeelden zijn die in
woorden kunnen worden opgeschreven of uitgesproken.

Als de geest voelt, dan stelt die zich open voor de gemoedstoestand
van anderen, waardoor de eigen innerlijke warmte tot een met de
hunne overeenkomende gemoedstoestand wordt verdicht en de geest
met hen kan meevoelen, meeleven.

Als de geest wil, dan verdicht de geest zijn eigen warmte totdat een
zodanige innerlijke krachtstoestand is bereikt, dat de geest zijn in
zichzelf gevormde gedachten en gevoelens kan uitspreken of ze in
gedrag tot uitdrukking kan laten komen (etymologisch hangt
‘kracht’ samen met kramp en krimpen: verdichten).

Op dezelfde wijze als de goddelijke algeest de menselijke geest in
zichzelf heeft gevormd door verdichting van licht en warmte, is
daardoor ook de menselijke geest zelf  in staat eigen licht en warmte
in zichzelf te verdichten of te laten verdichten, waarmee zijn geeste-
lijke vermogens samenhangen.
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Door de werkzaamheid van deze vermogens in zichzelf te ervaren
kan iedere menselijke geest zich onmiddellijk van het bestaan van
zichzelf als geest bewust worden. Wie bijvoorbeeld beseft te
denken, bewijst daarmee voor zichzelf onmiddellijk het bestaan van
zichzelf als de denker, de menselijke geest. Denk aan de hiermee
overeenkomende uitspraak van René Descartes: “Ik denk na, dus ik
besta!”

De geestelijke ontwikkeling
Deze vermogens zijn in de menselijke geest in áánleg aanwezig,
zodat zij door de geest zelf tot ontwikkeling kunnen worden ge-
bracht; deze mogelijkheid is nodig voor zijn zelfbewerkte ver-
zelfstandiging, nodig om uiteindelijk weer in overeenstemming met
de algeest te kunnen komen. Dat gebeurt in de stoffelijke schepping,
de leerschool die door de algeest door de eerder genoemde ver-
dichtingen met dat doel is geschapen. Daarin kan de menselijke
geest door geboorte op aarde aanwezig zijn in een daarvoor ge-
schikte levensvorm, het lichaam als voertuig voor de stoffelijke
wereld.

Op zijn levensweg door dit bestaan werpt het leven in deze stof-
felijke toestand weerstanden op, die alleen kunnen worden
overwonnen door de geestelijke vermogens te gebruiken. Door
zoveel als mogelijk is de hier opgedane levenservaringen te verwer-
ken, neemt het bewuste en beheerste gebruik dat de geest van zijn
eigen vermogens maakt toe, waardoor zij uiteindelijk worden
ontwikkeld tot het geweten en de deugden. Daardoor nemen het licht
en de warmte binnen de menselijke geest toe en komen zij uitein-
delijk in overeenstemming met het licht en de warmte van de
goddelijke algeest.

Doordat er bij de vorming van de menselijke geest sprake is geweest
van verdichting uit en in de goddelijke algeest, blijft er een naadloze
overgang tussen de algeest en de menselijke geest bestaan en kan
door de toename van het eigen licht en de eigen warmte de
hereniging met de algeest, maar nu als zelfstandig geworden geest,
plaatsvinden.
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De onbewuste aanvangstoestand
De menselijke geest als de bewuste, vermogende levenskracht is het
enige levende. De mens treedt de leerschool van dit stoffelijke
bestaan binnen door zich iedere ochtend met het voertuig voor dit
bestaan, het lichaam, te verbinden. Dat lichaam bestaat echter uit de
levenloze sterrenstof, waardoor de geest als het levende zich moet
verbinden met het tegendeel van zichzelf, de dode stof van de aarde.
Daardoor kan de geest hier zichzelf niet zijn en wordt hier onbewust
van het bestaan van zichzelf als de menselijke geest, de levens-
kracht, die zich hier uitsluitend bewust is van zijn omgeving.

Daardoor wordt de menselijke geest in dit bestaan schijnbaar aan
zichzelf overgelaten, maar is daardoor ook in de gelegenheid om op
eigen kracht zijn geestelijke aanleg, de geestelijke vermogens, zelf
tot ontwikkeling te brengen. De menselijke geest verkeert hier
weliswaar in een toestand van onbewustheid van zichzelf, van zijn
eigen afkomst en bestemming, maar daardoor heeft de mens hier
ook de mogelijkheid vrij en zelfstandig beslissingen te nemen, en zo
zelf zijn vermogens bewust en beheerst te leren gebruiken en zijn
geestelijke zelfstandigheid te verwerkelijken.

De levenloze stof
De kwantumveldentheorie en de kosmologie beschrijven de wijze,
waarop God in zichzelf als de algeest door verdichting deeltjes
(fermionen en bosonen) laat ontstaan en daarmee deze stoffelijke
schepping vorm geeft. Door zo’n zelfde verdichting laat God in
zichzelf ook de menselijke geesten ontstaan, voor wie deze stof-
felijke schepping is bedoeld. Het wezenlijke verschil is dat de
menselijke geest een verdichting van geestelijk licht uit en in de
algeest is − een denkbeeld Gods − dat daarna liefdevol met warmte
is doorstroomd en zo tot leven is gebracht, alsook tot blijvende
zelfstandigheid!

Een fermion als bouwsteen is echter een verdicht lichtdeeltje zonder
warmte, een boson als verbindingskracht is een verdicht warmte-
deeltje zonder licht. Daardoor bezitten zij geen zelfstandigheid als
zij geen wisselwerking met een ander deeltje aangaan. Zonder
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wisselwerking vallen zij door hun betrekkelijke onzelfstandigheid
terug in de aangeslagen toestand van het veroorzakende veld.

Daardoor is de stof een levenloze, dode toestand, en is de geest het
enige levende. Maar als de dode stof een vorm heeft − een atoom,
molecuul, cel of een levensvorm zoals het lichaam − dan is er een
levende geest mee verbonden, die door zijn levenskracht de vorm
ervan in stand houdt en laat voortbestaan. Zo niet, dan valt iedere
vorm uiteen en vergaat tot stof, tot een vormloze massa atomen en
moleculen.

De hulp van Gods heilige geest bij de geestelijke ontwikkeling
van de mens
Om toch vorderingen te kunnen maken op zijn moeizame weg door
dit afremmende bestaan behoeft de menselijke geest hulp van de
goddelijke algeest (God in de ongevormde oertoestand). Deze biedt
die hulp liefdevol aan, daar ook de algeest verlangt naar de hereni-
ging met alle menselijke geesten. Om die hulp te kunnen bieden,
verdicht de algeest zich in zichzelf − overal waar dat nodig is om de
mens te begeleiden − tot een bijzondere algeestverdichting, het
algeestmiddelpunt, waarin de geestelijke vermogens in volledig ont-
wikkelde toestand aanwezig zijn, overeenkomend met de toestand
van de algeest zelf.

Deze geest is daardoor een ‘heilige geest’, een alreeds volmaakte
geest (God in de gevormde toestand met een menselijke vorm, de
geestgedaante, voorafbeelding voor het menselijke lichaam), in
tegenstelling tot de menselijke geest, die een nog onvolmaakte, een
zich nog ontwikkelende geest is. Gods heilige geest is een helper,
een ondersteuner voor de mens, in het Grieks de ‘parakleitos’, maar
die in stilte en op de achtergrond werkzaam is vanuit de geestelijke
wereld en zo de vrije keuze van de mens op aarde eerbiedigt.

Deze heilige geest is één keer als mens op aarde geweest en heeft als
geest in de mens Jezus de mens ook op de aarde bijgestaan in zijn
strijd om zichzelf te vervolmaken, om zich − maar dan bewust en
beheerst geworden − weer met God te herenigen. Jezus was daarbij
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voor de mens op aarde als een nastrevenswaardig voorbeeld, een
doel om naar toe te werken en te worden zoals Jezus.

Daarnaast moest Gods heilige geest zich als mens zelf in de
mensheid begeven om de geestelijke ontwikkeling daarvan, die door
zelfzucht, hebzucht en heerszucht tot stilstand dreigde te komen,
weer op gang te brengen. Daarvoor was het noodzakelijk de be-
staande zelfzúcht in de mensheid ongedaan te maken door het
volstrekte tegendeel daarvan ook op aarde te brengen: het zelfóffer
door de dood aan het kruis, door het toedoen van diezelfde, zelf-
zuchtige mens. Dit gebeurde binnen de algeest en daardoor werd het
evenwicht in de schepping hersteld en de mensheid uit zijn
dreigende geestelijke stilstand bevrijd… door ‘Jehova shua’ -
‘Joshua’ - ‘Jezus’ - ‘God redt’. 5

Het doel van de geestelijke ontwikkeling van de mensheid, de toe-
stand van innige verstrengeling tussen de algeest, de heilige geest en
de menselijke geest, werd door Jezus verwoord in zijn toespraak tot
zijn leerlingen tijdens het Laatste Avondmaal, vlak vóór zijn zelf-
verkozen zelfoffer:

“Ik ben in de Vader en de Vader is in mij.”(Joh. 14:11) […]
“Ik ben in mijn Vader en jullie zijn in Mij en Ik ben in
jullie.” (Joh. 14:20)
“Indien iemand Mij liefheeft, […] wij zullen tot hem komen
en bij hem wonen.” (Joh. 14:23)
“Vader, laat hen één zijn zoals wij, de Vader in mij, ik in de
Vader en zij in ons.” (Joh. 17:21)
“Opdat zij één zijn zoals wij één zijn.” (Joh. 17:22)

Deze toestand van innige, persoonlijke verstrengeling hield Jezus
zijn leerlingen en ons voor als het uiteindelijke doel van Gods
schepping: de terugkeer in het ouderlijke huis van Gods door geeste-
lijke ontwikkeling volwassen geworden godenkinderen. Jezus herin-
nert ons aan dat kind-zijn in Joh. 10:34: “Ooit heb ik gezegd: Gij zijt
goden, ja, allen zonen van de Allerhoogste.” (Psalmen 82:6)

                                                          
5 J. Lorber - Grote Johannes Evangelie 5, 220:1-3; De Ster, 1993
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Deze uiteindelijke hereniging in het ouderlijke huis had Teilhard de
Chardin voor ogen toen hij een beschrijving gaf van wat hij het
‘punt-Omega’ noemde: het doel van de ontwikkeling die de mens-
heid meemaakt in de stoffelijke schepping.

4. Teilhard de Chardin: de vorming van de mensheid als
eenheid door verdichting rond het punt-Omega

De Franse jezuïet, theoloog, geoloog en paleontoloog Piere Teilhard
de Chardin was de eerste die aan het verstarde christelijke geloof
van de toenmalige kerk een doelgerichte, geestelijke ontwikkeling
wilde geven. Hij streefde dat na door de stoffelijke evolutie die hij
als geoloog en paleontoloog bestudeerde, als theoloog met het chris-
telijke geloof te verbinden. Hij deed dat door te stellen dat in de
stoffelijke levensvormen een ‘geestelijke binnenkant’ aanwezig was,
die zich ontwikkelde tesamen met de stoffelijke ontwikkeling die in
de evolutie zichtbaar was. Die geestelijke ontwikkeling hing samen
met de toename in complexiteit van de stoffelijke levensvormen.

Voor hem was onze aanwezigheid in deze stoffelijke wereld een uit-
daging om de weerstanden die het stoffelijke bestaan opwerpt, te
overwinnen en daardoor geestelijke te groeien.6 Voor hem als
theoloog en diep gelovig mens was Christus daarbij het nastrevens-
waardige voorbeeld, waardoor hij die geestelijke ontwikkeling de
‘christogenese’ noemde. Wat daarbij eerst ontstond was een vereni-
gende ‘gedachtenwereld’ boven de mensheid, de ‘noösfeer’ (‘geest-
gebied’). Het uiteindelijke doel daarvan is een samenkomen van alle
menselijke geesten in een gemeenschappelijke toestand rondom wat
hij het ‘punt-Omega’ noemde, naar de laatste letter van het Griekse
alfabet en in overeenstemming met de uitspraak van Christus dat hij
de alfa en de omega is. (Openbaring 1:8, Ik ben de alfa en de omega,
zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.)

In het volgende uittreksel uit zijn hoofdwerken wordt de gelovige
denker Piere Teilhard de Chardin zoveel mogelijk zelf aan het
woord gelaten.

                                                          
6 P. Teilhard de Chardin - Hymne aan de materie (zie www.geestkunde.net)
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1. De betekenis van Gods schepping en de opbouw ervan7

De stoffelijke schepping is door God geschapen met een zuiver
geestelijk doel: een leerschool te zijn voor de menselijke geest. Door
de traagheid die de stof opwerpt, wordt een weerstand opgeroepen,
die de mens voor problemen stelt. Door de inspanningen die de
geest zich moet getroosten die te overwinnen, groeit de menselijke
geest naar zelfstandigheid. Maar doordat er een wisselwerking is,
werkt de geest ook aan de ontwikkeling van de stoffelijke
schepping(!).

In het gedachtegoed van Teilhard “…wacht God op ons in zijn
schepping, zo God ons er al niet in tegemoetkomt.” De schepping
“… is een manifestatie van zijn verheven aanwezigheid … die de
mensheid tot haar ware vorm en haar voltooiing opstuwt.” En
“Wanneer dat is gebeurd, zullen wij zien dat de wereld en ons leven
vol van God zijn” (15) en zullen wij ons bewust worden “van de
wonderbaarlijke eigenschappen van dit alom aanwezige en toch
boven alles uitgaande (goddelijke) milieu − het enige waaruit wij
gevormd zijn …” (16)

De aarde is voor de mens een leerschool, want “Op aarde worden de
dingen u slechts gegeven als oefenstof, waarop ge uw geest en uw
hart als in een spel oefent.” (22) Door zijn arbeid werkt de mens
mee aan Gods schepping, “het werk zelf van onze geesten, onze
harten en onze handen…met ieder werk draagt de mens een on-
eindig klein deeltje bij tot de opbouw van iets definitiefs, dat wil
zeggen tot het werk van Uzelf, mijn God. Dit is een fundamentele
wet van het handelen. Iedere inspanning draagt eraan bij de wereld
‘in Christo Jesu’ te voltooien. De bestemming van ons wezen is
Christus.” (23)

In die leerschool, “In ons heelal, waarin alle geest naar God gaat in
Christus, is al het waarneembare op zijn beurt voor de geest. Ons
geestelijke wezen voedt zich onophoudelijk met de talloze energieën
van de tastbare wereld.” (26)

                                                          
7 zie: P. Teilhard de Chardin - Het goddelijk milieu; Het Spectrum, 1963 – de nummers tussen
  haakjes geven de bladzijden aan, waar de citaten te vinden zijn.
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Hoe lang is de mens hier al? “De wortels van ons wezen? Die reiken
allereerst tot in het meest onpeilbare verleden. Welk een mysterie is
dat van de eerste cellen die op een dag door de adem van onze geest
tot een verhoogd leven zijn gebracht! In welk een onontcijferbare
synthese van opeenvolgende invloeden zijn wij voorgoed opge-
nomen! Door de stof wordt in elk van ons gedeeltelijk de ge-
schiedenis van de wereld weerspiegeld.” (28)

“Tijdens heel zijn leven ontwikkelt de mens zijn geest en tege-
lijkertijd werkt hij mee aan een ander werk, dat … zijn persoonlijk
welslagen oneindig te boven gaat: de voltooiing van de wereld.
Want men mag bij een uiteenzetting van de christelijke heilsleer ook
dit niet vergeten: in haar geheel, dat wil zeggen in de mate waarin ze
een hiërarchie van zielen vormt − die slechts één voor één ver-
schijnen, die zich slechts collectief ontwikkelen, die zich slechts als
een eenheid zullen voltooien − ondergaat ook de wereld een soort
grote ‘ontogenese’, waarvan de ontwikkeling van iedere ziel, begun-
stigd door de waarneembare werkelijkheid, slechts een harmonische
verkleining vormt.” (29)

Er is geen andere weg mogelijk, “… geen enkele geest herenigt zich
met God zonder door de stof heen een bepaalde weg te hebben
afgelegd die in zekere zin een afstand is die scheidt, maar in een
andere zin ook een weg die naar hereniging leidt.” (82)

Welke betekenis heeft de stof voor de mens? “De kracht van
Christus is in de stof overgegaan. Sleep mij mee door uw aan-
trekking, voed mij met uw sap. Hard mij door uw weerstand. Be-
vrijd mij door uw verrukkingen. Door alles wat ge zijt tenslotte, ver-
goddelijk mij.” (83) “De stoffelijke wereld is geschapen opdat de
geest daarin leeft en op haar prikkels reageert, om zich zo te
ontwikkelen.” (93)

2. De geestestoestand van onbewuste vereenzelviging met de
aarde
Door de verzonkenheid in de aardse stoffelijkheid verkeert de men-
selijke geest hier in een slaaptoestand, waardoor die onbewust is van
zijn eigen geestelijke zelfstandigheid en mogelijkheden. Alleen het
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vuur (de lichtende warmte) van de goddelijke geest kan licht bren-
gen in de toestand van geestelijke duisternis, waarin de menselijke
geest hier verkeert. Daarom: “Heer, maak dat ik zie. Heer, wij weten
en wij voorvoelen dat Gij overal om ons heen zijt. Maar het schijnt
dat er een sluier voor onze ogen hangt. Doe overal uw universele
gelaat blinken. Uw lichtgloed dringe diep door en verlichte tot in het
hart de massieve duisternis waarin wij ons bewegen. En zend ons
daarvoor uw geest, wiens vurige werking alleen bij machte is de
aanvang en de voltooiing te bewerkstelligen van de grote meta-
morfose waartoe heel de innerlijke volmaaktheid wordt herleid en
waarnaar uw schepping zucht.” (107)

“Maar door uw openbaring en uw genade dwingt Gij datgene in ons
dat het meest menselijk is, eenvoudig ertoe zich eindelijk van zich-
zelf bewust te worden. De mensheid sliep − ze slaapt nog − ver-
zonken in de enge vreugden van haar kleine beperkte liefde-
gevoelens. Er slaapt in onze menigte een ontzaglijke geestelijke
macht die slechts te voorschijn zal komen als wij de afscheidingen
tussen onze egoïsmen weten te doorbreken en ons door een funda-
mentele omwerking van onze zienswijzen tot de gewone, praktische
kijk op de universele werkelijkheden hebben verheven.” (124)

3. De geestelijke ontwikkeling
In het bestaan op aarde gaat het volgens Teilhard om ‘transfiguratie’
en ‘metamorfose’, waarvan de betekenis echter slaat op: gedaante-
verwisseling, terwijl geestelijke ‘omvorming’ zijn bedoeling zal zijn
geweest. Het leenwoord daarvoor is het Griekse metanoia, van meta:
anders en noos: de denkende geest. Dus: anders leren denken, in de
Bijbel meestal vertaald met ‘bekering’.

Bij de geestelijke groei gaat het erom, meester te worden over zijn
vermogens. Bij het gebruik daarvan moet de ‘goede wil’ aanwezig
zijn, de ‘intentie’ of goede bedoeling. De vrucht van die ontwikke-
ling is de naastenliefde en de liefde voor alles wat waar en schoon
is. Uiteindelijk voert die ontwikkeling de mens omhoog naar God.

Waar het om gaat is: “… de ontplooiing zelf van onze energie
(waarin de kern van onze autonome persoonlijkheid aan de dag
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treedt)”; zij is “in wezen niets dan het gehoorzamen aan een wil om
te bestaan en groter te worden… Ieder mensenleven moet op eniger-
lei wijze één met het leven van Christus worden.”

“Het gaat om het waardig maken, de verheffing en transfiguratie in
God van de menselijke plicht, het zoeken naar de natuurlijke
waarheid en de ontwikkeling van het menselijke handelen. … Leg in
uw handelen de wonderbaarlijke kracht van de goede wil. Zuiver uw
intentie en de geringste van uw handelingen zal van God vervuld
blijken.” (21)

Hoe kunnen die vermogens worden ontwikkeld? “De intentie speelt
de fundamentele rol, die … de gouden sleutel is die onze innerlijke
wereld voor de goddelijke aanwezigheid opent. Daardoor komt men
in een soort uniek (goddelijk) milieu waarin wij ons kunnen ves-
tigen, zonder het ooit te hoeven verlaten.” (22)

“En aangezien er niets zo innerlijk is in een wezen als zijn wil, ga ik
op enigerlei wijze, door mijn hart in het hart van God zelf op. Dit
contact is blijvend, doordat ik steeds handel. …ons meest volmaakte
samenvallen met de Almachtige, die ons bezielt.” (31)

“… de weg van de heiligheid … is voor een schepsel … God
toegedaan zijn met heel zijn vermogen. (35)
“… iedere arbeid, hoe nederig deze ook zij, wordt door een god-
delijk centrum van het heelal ontvangen en gebruikt!” (36) “… zo is
de mens dienstbaar aan de vergoddelijking van de wereld in Jezus
Christus.” (42)

“Gij zijt het die aan de oorsprong staat van de levensdrang en aan
het eindpunt van de aantrekking, waarmee ik mijn leven lang niets
anders doe dan (49) dat ik de eerste stoot en de ontwikkelings-
vormen ervan volg of begunstig. En Gij zijt het ook die met uw
alomtegenwoordigheid (beter nog dan mijn geest het doet voor de
stof die hij bezielt) voor mij de tienduizenden invloeden waaraan ik
ieder ogenblik onderworpen ben, tot leven brengt. In het leven dat in
mij opwelt en in deze stof die mij draagt, vind ik nog iets beters dan
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uw gaven: Gij zijt het zelf die ik ontmoet, Gij die me doet deel-
nemen aan uw wezen … waardoor ik opstijg ‘naar de geest’.” (51)

“God moet, om ons in Hem op te nemen, ons omwerken, ons om-
smelten, …” (61) “Maar om verenigd te worden, is het allereerst
noodzakelijk dat u bént, dat u zo volledig mogelijk uzelf bent.
Daarom, ontwikkel u, ga de wereld in ten einde te zijn.” “Begin met
u te ontwikkelen, zegt het Christendom tot de Christen.” (68) “Het is
een wezenlijk christelijke plicht meester te worden over zijn talen-
ten, … waarvan de omvormende bekroning de naastenliefde is … en
de liefde voor alles wat waar en schoon is in de schepping…” “… de
gelovige … moet moedig de weg gaan van de arbeid, de innerlijke
vernieuwing, de onophoudelijke verruiming en veredeling van zijn
ideaal.” (69)

“Het leven heeft een eindpunt: het legt dus een marsroute op die
inderdaad door de grootst mogelijke inspanning naar de hoogste
vergeestelijking blijkt te leiden.” (74) “… het doel van de schepping
moet niet in tijdelijke gebieden van onze zichtbare wereld worden
gezocht, maar … in een totale metamorfose van onszelf en van alles
wat ons omgeeft.” (75)

Wat is de betekenis van het kruis daarbij? “De koninklijke weg van
het kruis is niets anders dan de weg van de menselijke inspanning,
op bovennatuurlijke wijze rechtgetrokken en verlengd. (76) Al met
al is Jezus, aan het kruis, zowel het symbool als de werkelijkheid
van de ontzaglijke, eeuwenoude inspanning die de geschapen geest
stap voor stap omhoogvoert om hem naar de hoogten van het godde-
lijke milieu terug te voeren. De mens voert een strijd om de geest te
sterken.” (79) “Het is verrassend dat … zo weinig geesten erin
slagen zich het begrip transformatie eigen te maken.” (83)

4. De betekenis van Jezus Christus
Het goddelijke ‘milieu’ (is: ‘leefomgeving’) is de goddelijke alom-
tegenwoordigheid, de ‘volheid’, het ‘pleroma’, dat ook een middel-
punt heeft: Jezus Christus, het allerhoogste centrum. Jezus is de lei-
dende kracht van die volheid, de zon en de koning ervan (Gods
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heilige geest). Christus is het voorbeeld en is het doel, waar iedere
ontwikkeling op uitkomt.

“… onze geest is geheel en al aan Christus gewijd, hij heeft in Hem
haar middelpunt. De krachten van vrijheid en geweten vormen de
eigenlijke, natuurlijke werkelijkheid van de menselijke geest. (26)

“En wij zien dan duidelijker boven onze innerlijke wereld de grote
zon van Christus Koning … van de Universele Christus opgaan.
Stap voor stap verenigt zich tenslotte alles met het allerhoogste
Centrum − ‘in wie alles vast staat’. Elk van onze werken draagt,
door de min of meer verreikende en rechtstreekse weerslag die het
op de geestelijke wereld heeft, ertoe bij Christus in zijn mystieke
totaliteit te vervolmaken.” (31) “Door de duurzame waarde van onze
arbeid… voltooien wij in ons het voorwerp van de goddelijke
vereniging; en wij vermeerderen … het goddelijk eindpunt van deze
vereniging, onze Heer Jezus Christus.”  (33)

“Alles is heilig voor hem die in ieder schepsel het uitverkoren
wezensdeeltje onderscheidt dat onderworpen is aan de aantrekking
van de op weg naar zijn voltooiing, zijnde Christus.” (35)

“De vereenzelviging van de Zoon des Mensen met het goddelijke
milieu. Een eerste, volstrekt onbetwistbare stap doet men door op te
merken dat de goddelijke alomtegenwoordigheid waarin wij gedom-
peld zijn, een handelende alomtegenwoordigheid is. God omhult en
doordringt ons door ons te scheppen en te bewaren.” (96)

“Het actieve centrum, de levende band, de organiserende geest van
het pléroma is Hij in wie alles zich verenigt en alles zich voleindigt,
Hij aan wie heel het bouwwerk der schepping zijn samenhang ont-
leent: de gestorven en verrezen Christus, Wie alles in de volheid
bezit, in Wie alles bestaat.” (96)

“Het goddelijke milieu is een alomtegenwoordigheid die op ons
inwerkt door ons met zich te verbinden: in de eenheid van het
Lichaam van Christus. Alles wat de mens, met geloof en liefde, aan
beproeving en dood ondergaat, maakt hem iets inniger tot een zich
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verenigend deeltje van zijn mystieke Lichaam. Alles wordt getrans-
formeerd in Christus.” (97)

“Ja, de menselijke laag van de aarde staat in haar geheel en duur-
zaam onder de organiserende invloed van de geïncarneerde Christus:
ze verschijnt als een gebied van aanhoudende geestelijke transfor-
matie, waar alle werkelijkheden en lagere krachten gesublimeerd
worden tot gewaarwordingen, gevoelens, ideeën en vermogens tot
kennen en liefhebben.” (99)

5. De hereniging met God
“… alle dingen kunnen de gelovige helpen zich met God te
verenigen.” (52) “In de zorgen die de mens aan zijn persoonlijke
vervolmaking wijdt, is er niets dat hem afhoudt van zijn opgaan in
God, mits dit streven het begin van een ‘mystieke ontlediging’ is. Er
is dan geen aanleiding meer om een onderscheid te maken tussen
een menselijk ‘middelpunt’ en een goddelijk ‘middelpunt’, zodra het
menselijke centrum wordt gezien en bemind als samenvallend met
(dat wil zeggen: zich bewegend naar) het goddelijke centrum.” (71)
“Men zou eraan moeten herinneren dat het bovennatuurlijke de
vorderingen van onze natuur verwacht en steunt.” (72)

“Ik bereik God in hen die ik liefheb, naarmate zij en ik elkaar hoe
langer hoe meer vergeestelijken. Zo bereik ik Hem ook in het wezen
van de schoonheid en de goedheid, naarmate ik deze steeds verder,
met onophoudelijk gezuiverde vermogens, nastreef …” (86)

“Deze vuurhaard, deze bron, is dus overal aanwezig. Juist doordat
Hij oneindig diep is en Zich als een spits voordoet, is God oneindig
nabij en overal verspreid. Juist doordat Hij het centrum is, neemt Hij
de hele bol in beslag. Volkomen tegengesteld aan de bedrieglijke
alomaanwezigheid die de stof aan haar uiterste gedeeldheid schijnt
te ontlenen, is de goddelijke alomtegenwoordigheid slechts het ge-
volg van haar uitermate geestelijke karakter.” (87)

“Hoe onmetelijk het goddelijke milieu ook zij, het is in werkelijk-
heid een centrum. Het heeft dus de eigenschappen van een centrum,
dat wil in de eerste plaats zeggen: het…vermogen de wezens in zijn
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schoot te verenigen en bijgevolg te voltooien. In het goddelijke
milieu raken alle elementen van het heelal elkaar en wel op het punt
van hun diepste innerlijkheid en verste voltooiing.” (87)

“Onze God … voert de ontwikkeling van de schepselen die Hij in
Zich concentreert [verdicht!], tot het uiterste. Op het hoogtepunt van
hun vereniging vinden de uitverkorenen in God de vervulling van
hun individuele voltooiing.” (90)

“Het milieu onthult zich overal om ons heen en heeft als…gevolg
dat de meest christelijke houdingen door de goddelijke alomtegen-
woordigheid gevormd wordt. De onmetelijkheid van God is het
wezenijke kenmerk dat ons in staat stelt Hem overal in ons en om
ons te vatten.” (95)

“De Schepper heeft ons de gave geschonken een deelhebbend wezen
te zijn in de vorm van een wezenlijk verlangen naar Hem, wat ons
tot één samengestelde grootheid met Hem zal maken. De handeling
waardoor God ons in het domein van zijn aanwezigheid handhaaft,
is een verenigende transformatie.” (96)

“Deze hoogste, samengestelde realiteit waarvoor het goddelijke han-
delen ons gereed maakt, bestaat uit de kwantitatieve volheid en de
kwalitatieve vervulling van alle dingen; het is het mysterieuze
pléroma, waarin de Ongeschapen Eenheid en de geschapen veelheid
zich zonder verwarring samenvoegen tot een totaliteit die, zonder
iets wezenlijks aan God toe te voegen, niettemin een soort triomf en
generalisatie van het zijn zal betekenen.” “Het pleroma is het enig
ware gezichtspunt om de wereld te begrijpen.” (99)

“Het goddelijke centrum wordt benaderd…door de inkeer, het in-
nerlijk gebed, de reinheid van geweten, de reinheid van intentie …
zij heeft de macht het goddelijke om ons heen te verdichten [!].”
(109) “Door welke kenmerken wordt deze geestesgesteldheid ons, in
de woorden en daden van de Meester, onvermoeibaar voorge-
houden? Vooral, bovenal, als een werkzame macht. Wij moeten de
indringende belofte van een met ons gebed verbonden tastbare werk-
zaamheid tot ons door willen laten dringen.” (111)
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6. De liefdevolle verdichting van de mensheid rondom het punt-
Omega8

“Wij deinzen aanvankelijk terug voor de verbinding van een ‘ego’
met dat, wat ‘alles’ is.” (271) Maar: “Al onze moeilijkheden en onze
weerzin betreffende de tegenstellingen van het al en de persoon
zouden verdwijnen, als wij maar begrepen dat de noösfeer, en meer
in het algemeen de wereld, krachtens hun structuur een geheel
vormen, dat niet alleen gesloten is, maar om een middelpunt geor-
dend. De tijd-ruimte is noodzakelijkerwijs convergerend van aard,
omdat zij het bewustzijn omvat en verwekt. Wanneer men derhalve
haar eindeloze beddingen in de goede richting volgt, moeten die zich
ergens naar voren opvouwen in één Punt - laten wij het Omega
noemen − dat ze integraal in zichzelf samenvoegt en voleindigt. Hoe
onmetelijk de sfeer van de wereld ook is, zij bestaat slechts en is
uiteindelijk slechts grijpbaar in de richting waar haar stralen teza-
men komen (al ware dit voorbij ruimte en tijd). Meer nog: hoe on-
metelijker die sfeer, des te rijker, dieper, en dus bewuster mogen wij
het punt veronderstellen, waar de door haar omvatte ‘zijnsinhoud’
zich concentreert [verdicht]: want de geest is, van onze kant gezien,
wezenlijk vermogen tot synthese en organisatie [denken].”

“Van dit gezichtspunt uit krijgt het heelal een zeer bepaalde gestalte,
zonder iets van zijn afmetingen te verliezen, zonder dus naar mense-
lijke maat en vorm gesneden te worden: om dit heelal te denken, te
ondervinden en te bewegen, zullen wij voortaan niet meer in de an-
dere richting, maar verder dan onze zielen moeten kijken. In het per-
spectief van de noögenese worden tijd en ruimte werkelijk menselijk
− liever gezegd: worden zij bovenmenselijk. Het universele en het
persoonlijke (d.w.z. het om een middelpunt geordende) sluiten el-
kaar geenszins buiten, maar groeien in dezelfde richting en bereiken
in elkaar gelijktijdig hun hoogtepunt. Het is dus verkeerd de voort-
zetting van ons zijn en van de noösfeer in de richting van het onper-
soonlijke te zoeken. Het toekomstig-universele kan niets anders zijn
dan het hyperpersoonlijke - in het punt-Omega.” (272)

                                                          
8 Zie: P. Teilhardde Chardin:  Het verschijnsel mens; Het Spectrum, 1963. Ook hier
  verwijzen de cijfers tussen haakjes naar citaten op diverse bladzijden.
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“Wanneer men Omega beschouwt naar zijn laatste bouwprincipe,
moet zijn structuur die zijn van een afzonderlijk middelpunt dat
uitstraalt te midden van een systeem van middelpunten.” (275) “Om
volledig onszelf te zijn, moeten wij…voortgaan, in de richting van
een convergentie met alle anderen, in de richting van de Ander. …
Geen geest zonder synthese; de wet is altijd hetzelfde, van boven
naar beneden. … Naar het beeld van Omega die het aantrekt, wordt
het deel pas persoonlijk door zich universeel te maken.” (276)

“Alleen de liefde is in staat − en wel omdat alleen zij wezens in hun
grond aangrijpt en samenvoegt − wezens als wezens te voltooien
door hen te verenigen; dat is een feit dat wij dagelijks aan den lijve
ondervinden.  Verwerkelijkt de liefde niet elk ogenblik die magische
handeling, die zogenaamd tegenstrijdige handeling die personali-
seert door een totaal te maken: in het echtpaar, in de bezielde
groep?”

“Men behoeft zich ‘slechts’ voor te stellen dat ons vermogen tot lief-
hebben zich zover ontwikkelt dat het de totaliteit van de mensen en
van de aarde omvat.” (279) “… de meest fundamentele ‘drift’: die
welke onder de druk van een heelal dat zich om zichzelf sluit, de
delen naar elkaar doet stuwen tot het geheel. De kosmische affiniteit
en dus het kosmische op-elkaar-gericht-zijn. Een universele liefde:
dat is niet alleen psychologisch mogelijk; maar het is de enige vol-
ledige en uiteindelijke wijze waarop wij kunnen liefhebben.” (280)

Het doorslaggevende belang van de liefde werd door Jezus
verwoord in zijn antwoord op een vraag van de Farizeeën (Mattheüs
22: 37-40): “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel
uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod.
Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten
staat.”

5. Nawoord
Teilhard de Chardin beschrijft als eindpunt van de geestelijke ont-
wikkeling waarmee de evolutie op aarde gepaard gaat, een ver-
dichting van de mensheid rond het punt-Omega: de liefdevolle een-
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heid van de mensheid rondom Gods heilige geest, als einddoel van
die evolutie. Aan mij werd door mijn geestelijke begeleiders in de
geestelijke wereld getoond, dat de menselijke geest zelf ook een
verdichting van Gods licht en warmte is tot een algeestvonk; die
geest beschikt over geestelijke vermogens, die zelf ook weer door
verdichting van licht en warmte werken en die middels die evolutie
tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Het verschijnsel verdichting blijkt ook in Gods stoffelijke schepping
een doorslaggevende rol te spelen bij de vorming van elementaire
deeltjes en sterren. Het verschil is dat de kracht achter verdichtingen
in de geestelijke wereld de liefde is die de geest levend maakt […]
wat in de stoffelijke wereld ontbreekt: de stof op zichzelf is leven-
loos en stoffelijke vormen zijn overgeleverd aan verval als de leven-
schenkende geest ontbreekt.

Maar die met de geest hier overeenkomende verdichtingen − door
natuurkundigen ontdekt − zijn er, opdat de stoffelijke wereld toch
een wereld is waarin de menselijke geest zich thuis kan voelen,
doordat de ontstaanswijze dezelfde is; en wie zich een voorstelling
wil maken van de geest in de geestelijke wereld, in de ongevormde
toestand, heeft in de zon een treffend − hemels − voorbeeld. De zon
is een beeld van de geest zelf: een bolvormige wolk van geestelijk
licht en geestelijke warmte.

De mens moet zich hier thuis kunnen voelen, opdat die hier zijn
levensweg door zijn tijdelijke leerschool zal kunnen gaan en zo zijn
geestelijke aanleg tot ontwikkeling kan brengen: het geestelijke doel
van de stoffelijke schepping.
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Christian Madsbjerg: Filosofie in een tijd van
Big Data - ISBN: 9789025906085, Uitgeverij:
Ten Have, Uitvoering: Paperback / softback
Omvang: 256 pagina's

Christian Madsbjerg studeerde filosofie en poli-
tieke wetenschappen. Als medeoprichter van
ReD-Associates adviseert hij vele Fortune 500-
bedrijven zoals Ford, Adidas en Chanel om pro-
blemen op een nieuwe manier aan te pakken
(achterkaft).

Dit boek is “gebaseerd op de belangrijkste principes van de filosofie
van de twintigste eeuw”, aldus Madsbjerg (p. 24). En hij vervolgt:
“Algoritmisch denken kan triljoenen tera-bytes aan data verwerken
per seconde, maar alleen betekenisgeving kan de diepte in gaan” (p.
30). Hij beveelt dan ook het bedrijfsleven aan uit te gaan van wat bij
Aristoteles phronèsis wordt genoemd, de ingenieuze synthese van
kennis en ervaring.  Achtereenvolgens be-handelt hij de vijf
principes van deze betekenisgeving. Daarbij  staat 1) de cultuur en
niet het individu voorop; 2) combineert men de berekende feitelijke
gegevens, dunne data, met die van het empa-thisch vermogen, het
inleven, aanvoelen, de intuïtie − de dikke data, en gaat men 3) uit
van een natuurlijke omgeving − de savanne bij-voorbeeld − in plaats
van de geconstrueerde zoals die van de die-rentuin. Verder wordt 4)
creativiteit gesteld boven maakwerk en 5) de poolster boven het gps.
(p.31-48)

Met vele voorbeelden waarin Madsbjerg optreedt als adviseur van
het bedrijfsleven keert hij zich tegen het vooruitgangsdenken, de
innovatie,  waarin de ‘disruptie’, oftewel de ontregeling van het be-
staande gedrag centraal staat. Het is de analytische denkwijze van
Silicon Valley (hfdst.2), die ervan uitgaat, dat de techniek alle pro-
blemen kan oplossen. Daarvoor in de plaats pleit hij voor een kijk op
de menselijke ervaring en op mensen als onontwarbare werelden,
waarin we de geest niet kunnen losmaken van het lichaam, de per-
soon niet kunnen scheiden van zijn omgeving. Uitgaande van de
fenomenologie van Heidegger wil Madsbjerg de instanties en be-
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drijven erop wijzen, dat men niet de essentie van de dingen, maar
slechts onze relatie tot de dingen kan onthullen. Uitvoerig gaat hij in
op Heideggers begrip Befindlichkeit. Letterlijk betekent dit woord de
toestand waarin wij ons bevinden. Madsbjerg maakt duidelijk, dat
bestuurders en managers voor een goedlopende zaak  bij hun bena-
dering van personeel en klanten zich moeten verdiepen of inleven in
de toestand, waarin deze zich bevinden en niet zozeer in cijfers en
statistieken. In hoofdstuk 6 over Creativiteit (p. 147) neemt hij zelfs
enige bladzijden op onder de titel ‘Genade en wil” (p. 152-155).
Immers, zo stelt hij, net als in Heideggers begrip phainesthai (aan
het licht brengen, openbaren), komen “creatieve inzichten niet van
ons. Ze komen ‘via ons’ vanuit de sociale sfeer waarin we leven.
Grote kunstenaars, schrijvers, musici, uitvinders en ondernemers
weten dat allang.”(p. 153)

Madsbjerg geeft diverse beschrijvingen van genadevolle creativiteit
(p. 168-170) op grond van ervaringen bij ontvankelijkheid, openheid
en éénwording met de wereld en verwijst ervoor ook naar bekende
figuren als Albert Einstein, Agatha Christie, Mark Fields (ceo van
Ford), George Soros, Graham Greene e.a. (t.m. p. 174). Maar… we
moeten ervoor open blijven, receptief zijn als het kind (p. 175).

De Naval Academy in de VS verving in 2015 een cursus ‘astro-
navigatie’ niet door een training ‘gps en  satelliettechnologie’ van-
wege de dreiging door hackers. Vanaf 2015 waren officieren bij de
marine weer verplicht kennis te nemen van navigatie via sterren.
Men moest alle beschikbare informatie gebruiken. Madsbjerg noemt
dat tekenend voor deze tijd (p. 187). De astronavigatie biedt volgens
hem een treffende metafoor voor het leiderschap in huidige organi-
saties en bedrijven. In plaats van slechts te reageren op één bepaalde
vorm van data, is het beter als leidinggevenden de feiten kunnen
interpreteren vanuit verschillende bronnen − technische en mense-
lijke − om op grond van die interpretatie hun strategie te bepalen.
Madsbjerg geeft daarvan enkele indrukwekkende voorbeelden uit de
bedrijfsvoorlichting, het EU-commissariaat voor mededinging en de
FBI in een onderhandeling over een slachtoffer van Al Jazeera.

Ik kan iedereen dit boek van harte aanbevelen.                          HvB
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Kees Vuyk: Oude en nieuwe ongelijk-
heid – Over het failliet van het ver-
heffingsideaal, 286 blzz., Uitg.
Klement Utrecht,  2017,  ISBN:
978 90 8687 216 9

Kees Vuyk was tot eind 2017 universi-
tair hoofddocent aan het departement
geesteswetenschappen van de Universi-
teit Utrecht. Eerder verscheen van zijn
hand Het menselijk teveel. Over de
kunst van het leven en de waarde van
kunst (1999).

Naast de bevindingen van Thomas Piketty in diens boek Capital in
the Twentieth Century (2014) stelt Kees Vuyk, dat het verschil in
opleidingsniveau thans even belangrijk is voor de groeiende onge-
lijkheid in de samenleving als het verschil in kapitaalkrachtig ver-
mogen. En door opleiding te verbinden met intelligentie brengt hij
meer verscheidenheid aan ook in verklaringen voor het bestaan van
verschillen tussen laagopgeleiden en hoogopgeleiden op zulke
uiteenlopende gebieden als gezondheid, levensverwachting, poli-
tieke overtuiging en voorkeuren voor kunst en cultuur. Vuyk laat
zien hoe de oorzaken van  deze verschillen echter pas vanaf de  laat-
ste decennia van de 20ste eeuw voelbaar worden.  Hij gaat uitvoerig
in op de ontwikkeling van het sociaal en mondiaal bewustzijn door
het schrift, de boekdrukkunst, de techniek en het streven naar meer
sociale gelijkheid tussen de bevolkingsklassen vóór 1945. In die tijd
nog was intelligentie over alle lagen van de bevolking verdeeld en
berustte het regeringsgezag grotendeels bij een aristocratische elite.

In hoofdstuk 9 (p. 172-180) beschrijft hij aan de hand van zijn per-
soonlijk verhaal de apartheid, die vanaf de jaren zestig van de vorige
eeuw begon te ontstaan. Als gereformeerd opgevoede jongen (1965
brugklas, vervolgens gymnasium, universiteit, studie psychologie en
filosofie aan de Vrije universiteit Amsterdam) zag hij hoe gemeen-
schappen, die toch de kern vormen van elke samenleving, intellec-
tueel steeds homogener worden. Dit werd zijn verklaring voor het
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feit, dat communicatie steeds moeilijker wordt en dat gemeenschap-
pen zich steeds meer naar binnen keren. Er ontstaan scheidslijnen
door opleiding tussen mensen met een hoog intelligentiequotiënt
(IQ), waarvan zo’n 30% vanaf 115 voor vwo en tot 110 voor havo-
hbo opteert; ± 30% (resp. tot 100 en tot 85) behoort tot de mid-
dengroepen. “Het minder cognitief begaafde deel […] blijft achter in
een intel-lectueel verarmde omgeving. Zij missen de mensen om
zich heen aan wie ze zich  kunnen optrekken”(p. 225, 3e alinea). Dit
te meer daar ook huwelijken  steeds meer binnen de opleidingsgroep
plaats-vinden en intelligentie genetisch bepaald is.

Door deze ‘verplatting’ (p. 209) van de maatschappij als gevolg van
verheffing van het door geboorte intellectueel bevoorrechte deel van
de bevolking is volgens Kees Vuyk “de bron van vitaliteit opge-
droogd, die onze samenleving de afgelopen halve eeuw zo creatief
en dynamisch maakte”(p 211, 1e al., r. 4 v.o). Hij pleit voor een be-
paalde vorm van “paternalisme, want de zwakkeren in de samenle-
ving help je niet door een analyse van de situatie”(p. 228 r. 7 v.o.).
Vuyk onderbouwt zijn betoog met de interpretatie die Jos de Mul in
het hoofdstuk Pim, pam, pet uit zijn boek Paniek in de Polder geeft.
Het succes van populisten als Pim Fortuyn zou berusten op het oer-
verlangen naar een leider. Gewezen wordt daarbij op de mythe van
de oervader van Freud uit 1921, die hij opnieuw verwoordt in 1939
in Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Fortuyn
sprak volgens Kees Vuyk terecht van een ‘verweesde samenleving’,
waarvoor Freud het woord ‘unheimlich’ (griezelig) gebruikte.

Vuyk neemt (p. 276) inzake de evolutieleer afstand van het sociaal-
darwinisme. Jammer genoeg verwijst hij echter in dit voortreffelijke
boek niet naar Teilhard de Chardin. Deze immers benadrukt niet
alleen het intellect, maar ook het gevoel voor de ander, de liefde als
bindend vermogen. De oervader is volgens Teilhard zowel trans-
cendent aan de wereld, als immanent in ieder van ons aanspreek-
baar. Teilhards evolutieleer wordt op universiteiten niet of nauwe-
lijks genoemd. Wellicht hangt ontkerkelijking ook hiermee samen.
De kerken zouden met Teilhard de Chardin nieuwe bakens naar een
voor ieder leefbare toekomst hebben kunnen plaatsen.             HvB 


