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Mysticus Deepak Chopra slaat surrealistische
kwantumwartaal uit in Mexicaans duel met
evolutionair bioloog Richard Dawkins

CDI, La Ciudad de las Ideas
(“de stad van de ideeën"), een
Mexicaanse variant van de
Amerikaanse TED-conferentie,
is een evenement waar o.a. tal
van beroemde figuren
voordrachten geven of
publiekelijk met elkaar in debat
gaan. CDI heeft inmiddels, net
als TED, een naam hoog te

houden. De toch wel tamelijk
unieke CDI-formule is
bedacht door politicus/
intellectueel Andrés Roemer.
Diverse grote denkers,
waaronder nobelprijs-
winnaars, komen op dit
gebeuren af.

Zie hieronder Wikipedia over
CDI (link): Ciudad de las
Ideas (conference).

https://en.wikipedia.org/wiki/
Ciudad_de_las_Ideas_
(conference)
Eén van mijn favoriete
bloggers, Jerry Coyne
(evolutionair bioloog),
refereerde pasgeleden
terloops naar een door CDI
georganiseerde “dialoog"
tussen evolutionair bioloog
(en -te?- strijdbaar atheïst)

Dit artikel is van de website van
Jur Kuipers. Te vinden onder
de link:

http://www.jurkuipers.nl/jurs-
blog/blog/mysticus-deepak-
chopra.html
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Richard Dawkins en
kwantummysticus Deepak
Chopra. Andrés Roemer is
gespreksleider. CDI noemde dit
treffen (vertaald vanuit het
Spaans) “De Vergadering van
de Eeuw” - wat eigenlijk een
behoorlijke overstatement is
gezien hoe zich dit duel (sorry…
het heet een “dialoog” te zijn)
voltrok.
Deze merkwaardige
confrontatie vond plaats op 9
november 2013.
Grote onderwerpen; ...Het
Universum, …Leven, …
Bewustzijn…, …Spiritualiteit, …
de combinatie ervan…, …de
"zin van het bestaan"…
Wat “bewustzijn” is en hoe het
uit dode materie kan
voortkomen is nog steeds een
raadsel. Dit wordt de "hard
problem of consciousness”
genoemd. Komt ook aan bod.
Soms lijkt het erop dat Dawkins
een stuk nerveuzer is dan
Chopra.
Chopra husselt allerlei begrip-
pen door elkaar. Fenomenen,
zoals bijvoorbeeld “quantum
leap” (“kwantumsprong”),
worden de ene keer gebruikt als
metafoor en vervolgens ineens
in de natuurkundige betekenis.

Dawkins ergert zich gaande-
weg meer en meer aan
Chopra’s taalgebruik. Chopra
schenkt troebel water (Chopra-
fans zullen het begrijpen…, ik
niet…). Kwantumgebabbel
(mijn mening).
Onderstaande video op
YouTube. Waarom het begin
wordt ingeleid met circus-
spectakel ontgaat mij volledig.
De introductie is in het Spaans.
De lange Spaanstalige intro
duurt tot 11min30sec, daarna
gaat het in het Engels verder
en wordt het interessant.

Link: https://youtu.be/
BiwLrxPb1fE
Deepak Chopra & Richard
Dawkins (Subt) EL
ENCUENTRO DEL SIGLO - La
Ciudad de las Ideas 2013

Uiteraard heeft Chopra gelijk
wanneer hij zegt dat
wetenschap nooit achter de
ultieme waarheid zal komen.
Maar om dan te beweren dat
het met religieuze -of
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spirituelemiddelen zoeken naar
hoe het zit met “bewustzijn” en
dat het daarmee vinden van
“God” (whatever that is…) het
hoogste is waar een mens zich
mee bezig kan houden waag ik
ernstig te betwijfelen.
In zijn, naar mijn mening
uitstekende, slotwoord zegt
Dawkins met zoveel woorden
zich te hebben geërgerd aan
Chopra’s vage taalgebruik.
Dawkins vindt dat blind geloven
in religie en/of in een “God”
gevaarlijk is en dit daarom de
vijand is van de wetenschap en
het streven naar de waarheid.
Hij voegt, reflecterend op de
avond, daaraan toe dat
“opzettelijk obscurantisme”
misschien nog wel een grotere
vijand is voor de wetenschap
en het streven naar de
waarheid.
In reactie daarop zegt Chopra,
zichtbaar aangeslagen, dat hun
onderhoud een “once of a
lifetime experience” was en dat
hij er zeker van is dat Dawkins
en hij niet meer de intentie
zullen hebben elkaar ooit nog
te ontmoeten.
Persoonlijk heb ik ambivalente
gevoelens aangaande
Dawkins' standpunt betreffende

religie en

religiositeit. Door niet zelden
ook “doorsnee gelovigen” aan
te vallen schiet hij naar mijn
mening zijn doel voorbij
(namelijk: mensen interesseren
voor de wetenschap).
Hij is soms net een boze
dominee die geen geduld heeft
mensen met argumenten te
overtuigen. Waarschijnlijk
omdat hij te vaak in gesprekken
is geconfronteerd met
religieuze zeloten.

Zelf ben ik de laatste jaren
enigszins teleurgesteld geraakt
in Dawkins die ik brilliant vond
met zijn boeken “The Selfish
Gene” en “The Blind
Watchmaker” (waarin hij de
horlogemakersanalogie van
William Paley vakkundig fileert)
en zijn uitstekende TV-
optredens als bioloog. Maar
sinds zijn boek “The God
Delusion”, zijn medewerking
aan een ludiek bedoelde
atheïstische buscampagne en



de wijze waarop hij zich is gaan
uiten over religie als fenomeen
heb ik zo mijn twijfels, hoewel ik
persoonlijk meen waar te
nemen dat hij recent wat
minder vaak de controverse
zoekt (hoewel…).
In Mexico deed Richard
Dawkins zijn best e.e.a. zo
eenvoudig mogelijk te
verwoorden. Maar ja… wat
moet je met een
gesprekspartner die zo glad is
als een aal in een emmer
snot...
Richard Dawkins wil, m.i.
terecht, niet meer publiekelijk in
debat gaan met verstokte
creationisten. Uitnodigingen
wijst hij af en zegt daarbij dat
gesprekken met deze types
zinloos zijn en dat zijn komst
goed is voor hun CV, maar
niets toevoegt aan de zijne.
Waarom dan wel een gesprek
met Deepak Chopra, die zich
bezighoudt met
pseudowetenschap en
zweverig gedoe, is mij een
raadsel (zie mijn essay “Mise
en Abyme”)..
Maar goed… dit was eens maar
nooit weer.
Chopra schermt vaak met zijn
CV en het feit dat hij nogal wat

boeken heeft verkocht. Hij kan
er niet goed tegen als zijn
geloofwaardigheid in twijfel
wordt getrokken. Bovendien
zegt hij samen te werken met
gearriveerde wetenschappers
zoals Roger Penrose en Stuart
Hameroff (bij CDI heeft hij het
over deze heren, maar noemt
ze niet bij naam).

Penrose en Hameroff zeggen te
kunnen aantonen dat er zoiets
bestaat als “kwantum-
bewustzijn”, - echter! : de
wetenschappelijke gemeen-
schap is het er voor het
grootste deel mee eens dat
deze onderzoekers dit niet
empirisch hebben bewezen,
laat staan “kwantumbewustzijn”
in de kosmos! Speculatie is
GEEN wetenschap bedrijven!
Een geformuleerde hypothese,
hoe aannemelijk ook, dient te
worden getest en geverifieerd.
Conform de wetenschappelijke
methode (zie mijn essay “Mise
en Abyme”).
Hier een net gepubliceerde
video ingesloten van de website
van Discovery Channel’s
“Through The Wormhole”,
waarin Stuart Hameroff aan het
woord komt. Proto-bewustzijn in
de kosmos… Het brein heeft
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kwantumbewustzijn… Bijna
dood ervaring… Morgan
Freeman, de presentator, sluit
dit korte suggestieve fragment
af met de terechte opmerking
dat we nog steeds niet weten
waar bewustzijn precies
vandaan komt en waar het
naartoe gaat als we dood gaan

(zie http://
www.googletagmanager.com/
ns.html?id=GTM-5Q68RV)

Hameroff aan het woord over
‘Kwantumbewustzijn’ ...Wishfull
Thinking in aktie...
Tot nu toe heeft wetenschap
(althans: empirische
wetenschap) niet kunnen
aantonen wat bewustzijn is, laat
staan of er zo iets bestaat als
een “ziel”. “Bewustzijn in -of van
de Kosmos” is dan al helemaal
vergezocht. Wel valt voor
iedereen waar te nemen dat
een hersenbeschadiging of
dementie een persoonlijkheid
drastisch kan doen veranderen,
zelfs zodanig dat de
oorspronkelijke persoon in
kwestie niet meer bestaat, wat
er m.i. op duidt dat het brein
bewustzijn genereert en GEEN
“zender-ontvanger” is zoals
sommigen

(...Hameroff, ...Chopra, ...van
Lommel…) beweren (zie mijn
essay “Mise en Abyme”). Over
“Bijna Dood Ervaring” (BDE)
en de vragen dat dit oproept
zal ik het hoop ik binnenkort
hebben.
De eerdergenoemde Jerry
Coyne kreeg het aan de stok
met Deepak Chopra nadat deze
(met anderen) kritiek had
geleverd op een TED-speech
van pseudo wetenschapper
Rupert Sheldrake, wat tot
gevolg had dat die video van
Sheldrake met die van Graham
Hancock op een subpagina van
de website van TED terecht
kwam (staat niet meer tussen
de andere TED-voordrachten).
Dit bracht een schok teweeg bij
de pseudowetenschappelijk-
bijgelovige-community.
Inmiddels heeft “de curator van
TED”, Chris Anderson,
vanwege alle commotie,
geprobeerd de zaak te
sussen…wat ik persoonlijk
weer vreemd vind, al laat hij
tussen de regels door wel
weten dat TED geen ruimte
geeft aan personen die
sprookjes verkondigen. Deepak
Chopra hoeven we dus
voorlopig bij TED niet te
verwachten…, wat hij m.i. niet



zo erg hoeft te vinden
aangezien hij liever optreedt
voor een veel groter publiek
zoals die van Oprah Winfrey,
die meestal toch al niet zo
bezig is met wat er in het
wetenschappelijk domein
plaatsvindt. Astrologie wordt
bij Oprah vaak interessanter
gevonden dan Astronomie…
(voor horoscopen: zie ook de
Libelle of de Margriet). Maar
goed… Chopra heeft een kort
lontje (wat mij verbaast
aangezien hij een slokje kan
nemen van zijn blij makende
brouwsel “Endorphinate” - zie
voor promotievideo onderaan
dit epistel…).
Chopra kreeg vanwege zijn
verbeten reactie jegens Coyne
op de website van Forbes
kritiek van Steven Salzberg,
bioloog en
computerwetenschapper (link):
Deepak Chopra Gets Upset,
Tries The Harvard Gambit. Hij
zegt in zijn stuk het volgende
(door mij naar het Nederlands
vertaald):
Deepak Chopra raakt van
streek, probeert Harvard-
gambiet
(“gambiet” is een strategische
openingszet bij schaak, - Jur)

Deepak Chopra is van streek.
Waarom? Nou, het verwijst
allemaal naar uitspraken van
Chopra zelf, -zoals deze;
“Bewustzijn kan mogelijk
aanwezig zijn in fotonen die de
dragers lijken te zijn van alle
informatie in het universum”
Chopra is van de kaart omdat
Jerry Coyne heeft uitgelegd
hoe absurd deze verklaring is.
Meer specifiek, - Coyne
schreef:
“[Chopra’s] lucratief zweverig
handelsmerk (“brand of woo”) is
eindelijk ontmaskert als
wetenschappelijk klinkende
psycho-kletspraat”.
Prof. Coyne’s hoofdonderwerp
was een andere pseudo
wetenschapper, Rupert
Sheldrake, maar hij bekriti-
seerde ook Chopra, die hij “de
Amerikaanse tegenhanger van
Sheldrake” noemde. Als gevolg
hiervan is Chopra diep
ongelukkig, zoals hij vorige
week duidelijk maakte in zijn
buitengewoon gepikeerde
reactie in de New Republic. Ik
wist niet dat Chopra zo’n dunne
huid had.
Hoe reageerde hij? Nou ja, zijn
complete, verontwaardigde,
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weerwoord is in wezen een lijst
van zijn geloofsbrieven (zie ook
wat hij zegt over zijn geloofs-
brieven in bovenstaande video,
- Jur):
“Ik schrijf regelmatig artikelen
en boeken waarbij de co-
auteurs volwaardige
professoren zijn…aan Harvard
(universiteit, - Jur)”, protesteert
Chopra.
En hij vertelt ons dat hij
regelmatig wordt uitgenodigd
om lezingen te geven op
conferenties gesponsord door
Harvard Medical School en dat
hij een Adjunct Professor is bij
commerciële opleidingen van
zowel Northwestern en
Columbia. En meer!
Hoe kan het dan zijn dat alles
wat Chopra zegt, met zulke
indrukwekkende geloofs-
brieven, niet waar is? Maar
wacht eens even: Jerry Coyne
is Professor aan de Universiteit
van Chicago en haalde zijn
doctoraal evolutionaire biologie
aan Harvard, onder de
vermaarde bioloog Richard
Lewontin. Dus moet hij óók
gelijk hebben!
Wat er mis is aan de
verdediging van Chopra is dat
het hier gaat om het klassieke

argument van autoriteit, een
logische denkfout dat niet meer
zegt dan “ik heb indruk-
wekkende geloofsbrieven, dus
ik moet gelijk hebben”, - zoals
Coyne uitlegt in zijn weerwoord
bij The New Republic.
“Wetenschap werkt niet zo.
Wetenschappers halen hun
gezag niet van autoriteit of
geloofsbrieven. Wij beoordelen
de kwaliteit van iemands
argumenten op basis van de
bewijzen die ze ondersteunen”.
Chopra’s bewering dat fotonen
bewustzijn hebben is, moet ik
zeggen, klinkklare nonsens.
Weet Chopra eigenlijk wel wat
een foton is? (Twijfelachtig: hij
smijt al tientallen jaren met het
begrip kwantum om zich heen
waarvan hij blijkbaar niet snapt
wat het betekent). Chopra heeft
het de hele tijd over dit soort
spul. Coyne geeft ons ook nog
dit voorbeeld:
“De Gaia Hypothese zegt dat
de natuur een geest (ziel) heeft
en dat de globe bewustzijn
heeft”.
Dus zowel fotonen alsook de
gehele planeet hebben
bewustzijn. Ik zie in waarom
Coyne dit psycho-kletspraat
noemt. Indien Chopra niet
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belachelijk gemaakt wil worden
dan zou hij niet zulke
belachelijke beweringen
moeten uiten (hij beweert dat
telepathie een serieus
onderzoeksonderwerp is. Toe
maar).
Van dit soort onzin is Chopra
erg rijk geworden. Op zijn
website worden zijn voedings-
supplementen, boeken, video's
en seminars (welke hij
“meditatie ervaringen” noemt)
zwaar gepromoot. Hij is vooral
dol op Ayurvedische
supplementen, waarvan hij
beweert dat ze een breed scala
aan vage gezondheids-
voordelen bieden.
Een voorbeeld: $35,— voor een
potje van 700 gram met
vruchtensap dat Zrii wordt
genoemd (of 57 gram voor
$4,75). Het is niet veel meer
dan moderne kwakzalverij
(“snake oil”, - Jur).
Het bezoeken van Chopra’s
website is een diepe duik in de
wereld van de pseudo-
wetenschap. Jerry Coyne heeft
het in dit geval precies bij het
juiste eind - wat niet
verwonderlijk is, want hij ging
naar Harvard.
(Steven Salzberg, 24 november

2013)
Voor wie wil zien hoe Chopra
zijn waar aanprijst hierbij een
promotievideo waarbij Deepak
Chopra het heeft over zijn
stressverlichtende
“Endorphinate” wat bij hemzelf
klaarblijkelijk niet zo goed
werkt… - hij zegt immers zelf
dat hij dat brouwsel slikt…
(ingesloten van YouTube).
Enjoy!

https://youtu.be/5DmnBpvIYbU

Deepak Chopra on stress and
the benefits of Endorphinate
foto "Ariane Sherine en Richard
Dawkins bij lancering
atheïstische buscampagne" via
Wikipedia (copyright-vrij
comform creative-commons-
licence) - foto: Zoe Margulis
Quackwatch (28 augustus
2012); Stephen Barrett, arts
(link): A Few Thoughts on
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Ayurvedic Mumbo-Jumbo
Felipe Nogueira- The
pseudoscience of Deepak
Chopra (Skepticism & Science,
24 november 2013)
Jerry Coyne (12 december
2013): Chopra and his
employee try to edit his
Wikipedia entry, but lie about it
(“kwantumredactie”? , - Jur)

© Jur Kuipers 2013

- - - - -

dit artikel werd met
toestemming van Jur Kuipers
integraal geplaatst.
Heb je vragen? Kijk dan op de
website van Jur.
Daar kun je ook simpel op alle
links klikken. Tevens lees je
hier nog veel meer interessante
artikelen op het Blog van Jur.

http://www.jurkuipers.nl

- - - - -
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Drs. Frans Wertwijn is muziek
pedagoog. Samen met
psychocurientie vormt dit de
basis van zijn praktijk.

De muziek als kracht in de
communicatie en in het
individuele gesprek.
Zo zou de “muziek” als
methode binnen de geestelijke
welzijnszorg kunnen worden
omschreven.
Muziek is niet alleen een
samensmelting van tonen,
harmonieën en akkoorden.
Ook niet alleen een
instrumentaal of vocaal
“gebeuren”, maar ook een
“beleving” die ons kan “raken”.
Muziek kan ons in “beweging”
brengen en tot communicatie
aanzetten in het vreugdevolle
en verdrietige.

Een psycholoog werkend
vanuit de curiëntieve gedachte
maakt geen gebruik van testen
om tot een diagnose te komen,
maar wendt haar aan als
psycho-moreel
communicatiemiddel om tot
een “helpend-gesprek” –
dialoog- met de hulpvrager te
komen.

Muziek als “middel”.
Het gebruik maken van muziek
in de praktijk geldt als
“opwoelmiddel”- reflexie- om
de “geestelijke resonans” via
de muziek “hoorbaar te
maken”.
Dit fenomeen kan men
omschrijven als een “bijzonder
spraakorgaan”.

Existentiële ervaring
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Dit reflecteren van de
existentiële ervaringen, waarin
ook alle momenten en fasen
van de geschiedenis
samenkomen, in tijd en
samenhang van het
persoonlijke en menselijke
leven en daarin opgeslagen
zijn, heeft ook een
spiegelbeeld.

“Wat “voelt” het individu bij
de klank van bepaalde
akkoorden?
“Hoe “uit” hij/zij dit en

waarom zo?
Welke stemming roept de of

deze muziek bij hen op en
waarom?

De grondstemming van een
curiënt is een product van vele
factoren en kunnen individueel
zeer verschillen. Daarbij kan
ook de momentele situatie zeer
bepalend zijn. Labiliteit en
stabiliteit zijn hier
fundamentele begrippen.
Zoals bekend is muziek
algemeen bekend als
“stemmingsbeïnvloedend”.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan
“arbeidsvitaminen”, muziek bij

eenzaamheid, verdriet en
vreugde.

JUNG
Jung al hield zich bezig met
deze vraagstukken en stelde
dat muziek berust op
archetypen. (Archetypen:
onbewuste, overgeërfde
oerpatronen van universele
oorsprong). Ook Chr.
Schwabe en Kohler-Hoppe
stelden dat door muziek een
“aanvang van een
therapeutisch” gesprek
mogelijk is. Maar ook Clemens
Holthaus met zijn
“muziektherapie” mag hier
genoemd worden.
We kunnen dan ook stellen dat
muziek een “bemiddelende
functie” heeft en dat zij als
zodanig horizontaliserend kan
worden aangewend.
In dit horizontaliserende = het
“samen-muziek-maken” kan
onopgemerkt door de
hulpverlener waarnemingen
gedaan worden tijdens het
spelen. Denk daarbij aan :
lichaamshouding en bij bijv.
pianospelen aan de stand van
de armen, handen en rug. Zo
kan men de “gespannenheid”



van de curiënt waarnemen.
Door deze waarnemingen te
doen kunnen gericht vragen
worden gesteld.
We kunnen ook stellen: door
de muzikale dialoog wordt de
verbale dialoog ingeleid.

Muziek en ontmoeting
Door de muziek heen zoeken
we naar de ander, die in zijn
intieme zelfbeleving voor ons
een “blackbox” is.
“Muziek” oftewel “mousike” in
het Grieks leidt ons “naar een
hartstochtelijk” zoeken, waarin
we de ander kunnen
ontmoeten.
Zo wordt “muziek” bruikbaar
als “voertuig” naar de
“zorgvrager” en als wij de
“juiste toon aanslaan” dan
mogen wij door de muziek
binnengaan in zijn
“zijnsbeleving” en daaraan
deelnemen.
In het “musiceren” kan een
vertrouwensband gelegd
worden tussen de “zorgvrager”
en de “zorgverlener”.
In de muzikale curiëntietesting
gaat het niet om zelf een
toeschouwer te blijven, maar

gaat om de algemeen
menselijke ontmoeting.
In dit proces vindt een proces
van “bijsturing” plaats.
Een vorm van zoeken, welk
uiteindelijk leidt tot
objectverheldering, versterking
van het vertrouwen, een
vernieuwde zelfbeleving.

Daarbij is niet de verkenning
van de inhoud van de klacht
belangrijk, doch het
gezamenlijk zoeken naar de
hapering.
Het samen musiceren c.q.
luisteren naar muziek kan
daarbij bevrijdend en
bevorderend werken.

Klacht en hapering
In dit proces gaat het “om het
zorgdragend” met elkaar
omgaan. De helpende
gespreksontmoeting. In dit
gesprek gaat het om de
“tobbende” medemens bij te
staan en door inzicht te
verschaffen tot “geestelijke
beheersing “ van de
omstandigheden te komen.
In dit gesprek –dat door
musische interventie bereikt



kan worden- gaat het om de
“horizontale gelijkheid”van en
in de ontmoeting.
Het is hier dat we elkaar in het
blikveld ontmoeten en de
ander de ruimte geven zoveel
mogelijk zichzelf te zijn.
In deze ontmoeting gaat het
erom de mens weer tot
levensaanvaarding te doen
komen. Te doen beseffen dat
het hier en nu de actualiteit van
het leven is, in verdrietige en
vreugdevolle momenten.

Curiëntieve psychologie en
filosofie
Het gaat in ons leven om het
bewustzijn en –worden van het
directe contact met het wonder
van de werkelijkheid, het
beseffen een te zijn met de
raadselachtigheid van alle
dingen.
In het curientieve denken en
handelen gaat het om de
existentiële zorg, of anders
geformuleerd de zijnszorg.
Bij curièntologie als
`geestelijke welzijnzorg` gaat
het primair de mens weer aan
te sporen tot
`levensaanvaarding` te komen.

Muziek kan hierbij een
fundamentele rol spelen,
omdat in de “ervaring”, het
“aanvoelen”
van de “ gevoelens” die dan vrij
kunnen komen, de mens weer
tot mens kan worden.



Behekst zijn of worden, het
speelt misschien veel meer
dan je denkt. Misschien ben je
verbaasd?
Denken we bijvoorbeeld, even
teurg aan het WK voetbal.
Een vloek uitgesproken, het
speelt allemaal in Afrika en dus
ook op het WK.
Veel is waar op dit continent,
zonder dat het bewezen hoeft
te worden. Het geloof in
hekserij is er wijdverspreid, en
als een voetballer geblesseerd
raakt ziet men dit al snel als de
meest logische reden.

"Placenta’s, haptonomen en
een Frankenstein-kamer:
Nederlandse voetballers doen
er alles aan om van vervelende

blessures af te komen.
Waarom doet iedereen dan zo
verbaasd over Afrikaanse
voodoo?

Hoera: Arjen Robben gaat mee
naar het WK. Mede dankzij
een man die door het AD een
“bejaarde magiër” wordt
genoemd. Dick van Toorn is
zijn naam en wat hij in zijn
“Frankenstein- kamer” doet
weet zelfs Robben niet. ‘Hij
heeft zijn eigen behandel-
methode. Hoe die apparaten
allemaal precies werken weet
ik ook niet,’ aldus de
voetballer. Wat maakt het ook
uit. Zolang die hamstring-
blessure maar rap geneest. En
dat is precies wat Van Toorn
zegt te kunnen doen.
Na een vier uur durend verblijf
bij de fysiotherapeut denkt de
sterspeler van Oranje heel wat

Auteur: Arnold Spijker November 2015
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Magie? Wat is dat?
Is dat nog van deze tijd?



optimistischer over zijn
speelkansen op het WK. De
wedstrijd tegen Denemarken
moet haalbaar zijn.
Nederlandse voetballers staan
erom bekend dat zij bij fysiek
ongemak een bezoekje
brengen aan mensen buiten
het reguliere gezondheids-
circuit.

Zo lagen Johan Cruijff en Ruud
Gullit op de behandeltafel van
Ted Troost, ’s Neerlands
bekendste – en meest
omstreden – haptonoom. Een
charlatan is hij genoemd. Wat
hij doet. Tja. Maar de spelers
waren er maar wat blij mee",
lezen we op het blog van
Arnold Pannenborg.

Ongeval, dood alles wordt in
verband gebracht met zwarte
magie en hekserij. Overigens
is er natuurlijk niets nieuws.
Even zo vrolijk wordt hier in
Europa een priester
ingeschakeld.
In Belgie lieten ze priester Don
Angelo komen toen Christal
Arena geen match meer
winnen kon. Terwijl
Gentkeeper Jorgacevic een
flesje gewijd water in zijn doel

heeft staan.
Ja alles waar we behoefte aan
hebben wordt geleverd,
schreef Lestikoof al.

Over zwarte magie lezen we in
Wikepedia:

Zwarte magie De legen-
darische Kris van Knaud, Bijna
een eeuw verloren gewaand,
maar recent hervonden en nu
op een ereplaats in het
Tropenmuseum: de oudst
bekende gedateerde kris ter
wereld (met ingegraveerde
datering 1264 = 1342 na Chr.).
De kostbaarste en oudste
pusaka van het Javaanse hof
werd geschonken aan Charles
Knaud (geb. 1840) die als
traditioneel Javaans genezer
(dukun) de Javaanse
kroonprins het leven redde van
zwarte magie. Op het lemmet,
bekleed met bladkoper, een
tafereel uit het Ramayana-
epos: de apengeneraal
Hanuman oog in oog met een
vijandelijk leger. Onder Zwarte
magie wordt een vorm van
magie verstaan die
gebruikmaakt van kwade
krachten en gewoonlijk voor
negatieve doeleinden
aangewend wordt. Zwarte



magie zou dan bijvoorbeeld
toegepast worden om te
doden, verwonden of vernielen
of voor persoonlijk winstbejag
zonder consideratie voor
mogelijk nadelige gevolgen die
anderen daarvan ondervinden.
Personen die magie bedrijven
worden gewoonlijk heksen
genoemd.

De term Zwarte magie is
etymologisch ontstaan uit
nekromantia (Grieks:
necromancie, letterlijk:
"doodswichelarij") dat
abusievelijk als negromantia
(letterlijk: "zwarte wichelarij")
geschreven werd.

De historicus Livius beschreef
de executie van duizenden
mensen (in 184-183 en
180-179 v. Chr.) vanwege het
gebruik van veneficia, magie
die bedoeld was letsel of
schade toe te brengen of zelfs
te doden[1]. In 81 v. Chr. werd
in Rome een wet aangenomen
(lex Cornelia de sicariis et
veneficiis - de Wet van Sulla
met betrekking tot moord,
vergiftiging en kwaadaardige
magie), deze wet werd al snel
uitgebreid zodat ook venena

eronder viel. Het Romeinse
wetboek De Twaalf Tafelen
(451-450 v. Chr.) bevat
wetgeving tegen het uitspreken
van kwaadaardige
bezweringen.
Opvattingen over zwarte magie
Er bestaan grote
meningsverschillen over het
verschil tussen zwarte magie
en witte magie en er zijn
verschillende theorieën die de
twee takken vergelijken en
uitlichten ontstaan: Geheel
gelijk: Er bestaat geen verschil
tussen witte magie en zwarte
magie, alle magie is inherent
slecht of zondig en dus te
classificeren als zwarte magie.
Vele religies zijn deze mening
toegedaan, waaronder de
meeste christelijke,
islamitische, joodse, boeddhis-
tische en hindoeïstische
denominaties.

Zowel witte als zwarte magie
draait om energie.

Energie kun je op verschillende
manieren gebruiken, dat wel.
"Het kwaad heeft evenveel
macht als het gegeven wordt",
lezen we bij Genor Candolini.
Volgens hem zit in het midden
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van een labyrinth de
Minotaurus, het monster, het
kwaad. "Aan de confrontatie
met het kwaad ontkom ik niet.
Juist als het gaat om grote of
beslissende dingen, moet ik
mijzelf de vraag naar het
kwaad stellen." Of dit werkelijk
zo is, is natuurlijk nog wel even
de vraag.

Wij mensen staan, denk ik,
altijd voor een keus.
Dat is denk ik ook het kenmerk
van dat labyrint. Elke afslag is
een keus.
Daar is an sich denk ik weinig
goeds of kwaads aan te
ontdekken.

En ja het midden. Het midden
van wat dan wel?
Bestaat er dan een midden?
Gemeten ten opzichte van wat
dan wel?

De mens heeft zich
eeuwenlang het middelpunt
van de schepping gezien.
Maar klopt dat ook?
Ik denk dat er meer vragen dan
antwoorden zijn.

Een midden, kunnen we dat
uberhaupt vaststellen. Ik denk

dat vrijwer; onmogelijk is.
Alhowel Genor Cadolini dus
goede dingen zegt, stel ik deze
stellingen in vraag.

Zwarte en witte magie
Gescheiden maar in wezen
eender: zwarte en witte magie
zijn identiek, het enige verschil
bestaat uit hun einddoelen.
Volgens deze opvatting kan
een zelfde magische praktijk
als zwart of wit geclassificeerd
worden al naargelang het
behaalde of beoogde resultaat.
De meeste religies zijn deze
overtuiging toegedaan.
Geen verbinding: zwarte en
witte magie zijn beide vormen
van magie, maar ze verschillen
fundamenteel en worden op
een andere manier uitgevoerd,
ook al worden deels dezelfde
resultaten nagestreefd. Deze
houding vindt men het meest
terug in fictie, waaronder in
Harry Potter.
Tegenpolen: De overtuiging
van de middeleeuwer was dat
magie wel vaker een negatieve
werking (zwarte magie) had als
men de handelingen van de
witte magie (of van de
christelijke magie) omkeerde of
bezweringen en gebeden



achterstevoren opzei.
Witte magie die hier dus in
verband wordt gebracht met
de christelijke magie.
Dat zie ik anders.
Het is, denk ik weinig
spectaculairs. Voor zover er
iets speel is het gewoon
dezelfde energie, alleen
anders gebruikt.

Daarbij moet u zich altijd
realiseren: Voor alles betaalt u
een prijs.

Voor het inschakelen van
zwarte energie betaalt u een
prijs.
Voor het inschakelen van witte
energie betaalt u een prijs.

Indien u doelbewust mensen
of situaties beïnvloed met een
van deze energieën zult u de
gevolgen daarvan vroeg of
laat op uw bordje krijgen, zegt
Lestikoff.

Alle belangrijke beslissingen in
een mensen leven vragen
kennelijk om magie.
Ook bij het WK in Zuid-Afrika.
Op het blog van Arnold
Pannenborg lezen we
ondermeer:"

Wereldvoetbalbond FIFA
maakt zich zorgen over het
gebruik van traditionele
Afrikaanse medicijnen op het
aanstaande WK in Zuid-Afrika.
Zulke medicijnen zouden gelijk
kunnen staan aan doping.
Hebben de bobo’s van de
FIFA al die jaren in een grot
liggen slapen?
Al decennialang maken
Afrikaanse teams, op lokaal én
nationaal niveau, gebruik van
spirituele krachten tijdens
voetbalwedstrijden.

Afrikaanse nationale elftallen
zijn ook al tientallen jaren
actief op het WK Voetbal en
nemen vaak vele witchdoctors
of spiritueel adviseurs mee.
Zalfjes, poeders, propjes
papier en geslachte dieren –
het zijn vaste ingrediënten
waarmee deze “dokters” hun
spelers en teams naar de
overwinning denken te helpen.

Het is niet overdreven om te
stellen dat deze juju of muti
hét kenmerk van het
Afrikaanse voetbal is, daar
waar de samba synoniem is
met het Braziliaanse voetbal.
Of het terecht is of niet, doet
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er niet toe. Alle boeken die
over voetbal in Afrika gaan,
bevatten op zijn minst één
hoofdstuk over de magische
rituelen voor en tijdens de
wedstrijden. Voor de FIFA was
het evenwel een verbijsterende
ontdekking, die recentelijk werd
gedaan tijdens een medische
conferentie van de bond."

Magie, waarom zou je je er
eigenlijk mee bezig houden?

Richt u zich veel liever op uzelf.
Leer kritisch te zijn, erg kritisch.
Ook over magie.

Uiteindelijk is alles magisch.
Waarbij uiteraard veel af hangt
van wat je onder magisch
definieert.
In een volgend artikel zal ik
hierop nog wat uitgebreider in
gaan.
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Al die mensen die afscheid
nemen. Daarmee begint onze
pelgrimage.
Indrukwekkend is een medaille
van Sint Christoffel die we
krijgen van Ria en Gert.
Sint Christoffel is de
beschermheilige voor reizigers.
Onze pelgrimage staat nu
onder zijn bescherming.
We nemen afscheid van de
buren die ons daarna
uitzwaaien. Nooit eerder ging ik
zo weg. Iedereen leeft mee.

Dymph en ik namen de
beslissing niet naar Santiago te
wandelen. Al die drukte in die
refugio's, al dat file lopen, nee,
dat trekt ons niet aan. Al met
dit afscheid voelt onze keuze
goed. We kiezen voor onze
eigen pelgrimsweg. We willen
vanuit huis vertrekken.
Ons plan is een ronde door
Duitsland. Eerst naar Aken.
Dan via de Eifelsteig en

Ausoniusweg naar Bingen aan
de Rijn. Terug via de
Rheinsteig en Kronungsweg
weer naar huis.

Pelgrimeren heeft, vind ik,
interessante overeenkomsten
met het leven.
De blokkades die je tegenkomt,
bijvoorbeeld diepe plassen. Je
kunt er doorheen gaan. Dan
krijg je misschien natte voeten.
Het kan ook zo diep lijken dat
je maar liever even een
omweggetje maakt. Dat doe je
in het leven ook zo.

Op onze route zie ik naar
beneden lopend twee mannen
bij een grijze auto staan. De
deur en de achterklep van de
auto staan open. Als ik wat
dichterbij kom zie ik ook groene
laarzen naast de auto staan. Er
ligt een dekentje op de grond.
Met z'n tweeen blijken ze te
bidden.

Frappant. Wij zijn bezig met
pelgrimeren waarvan we
denken dat dit vooral een
christelijke traditie is. Terwijl
hier ergens middenin de
bossen zomaar twee moslims
bezig zijn te bidden.

De alternatieve
weg -
Arnold Spijker
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Een van de moslims heeft een
zwarte pet op. Hij draagt die
pet omgekeerd op z'n hoofd.
Dat voelt wat vreemd in eerste
instantie. Alsof hij iets geks aan
het doen is.
Raar, hoe je aan sommige
ideeen komt. Veel
vooringenomenheid zit diep,
krijg ik het gevoel.
Hoezo zou heiligheid een
bepaalde vorm moeten
hebben?
Hoe kom je daarbij? Wie heeft
dat bedacht?
Waarom zou je religie niet met
een omgekeerde pet kunnen?

Heiligheid en pelgrimeren
beleef je op vele manieren.
Moet iemand perse naar Rome
of Santiago lopen om te
pelgrimeren?
Ik denk van niet.
Elke weg kan een pelgrimsweg
zijn.

Arnol
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Cursus F ILOSOF IE

Na Spinoza beginnen we nu met
Jean-Paul Satre
Nieuwe deelnemers van harte
welkom.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nadere INFO:
Greet Snel: greetsnel@gmail.com

GESPREKSGROEPEN
De eerste weken hebben over de
dialoog binnen "het helpende gesprek".

Soms krijg je artikelen om te lezen.
Daarna gaan we met de vragen in
gesprek.

Meedoen? Of nadere inlichtingen
nodig?
Contact:

Greet Snel: greetsnel@gmail.com
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