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Verantwoording
De opgave was om twee boeken te behandelen: een werk vanuit de geleefde spiritualiteit, en een
wetenschappelijke inleiding in de spiritualiteit. Ik heb na lang overwegen gekozen voor schrijvers die
mij persoonlijk inspireerden: Marko Pogačnik, die ik al een aantal jaren bestudeer en eenmaal
persoonlijk op een workshop heb meegemaakt, en de bekende theoloog Matthew Fox. Beiden houden
zich bezig met het hoofdthema Spiritualiteit en Natuur waarop ik mijn studie wil richten. Als gevolg van
deze keuze heeft het criterium van kortheid moeten wijken voor dat van inhoud. De behandeling van
de geleefde spiritualiteit van Pogačnik gaat uit van diens laatste boek, maar grijpt - net als dit boek zelf
- waar nodig terug op zijn eerdere publicaties. Omdat de analyse van zijn werk veel meer materiaal
opleverde dan in de gevraagde drie bladzijden verwoord kon worden, heb ik de tekst gescheiden in
hoofdtekst en annexen. De laatste bevatten meer toelichtende informatie. Het boek van Fox, The
Coming of the Cosmic Christ, is in overleg met Prof. Waaijman geselecteerd. Hoewel het geen
wetenschappelijke inleiding in de spiritualiteit als zodanig is, hoop ik dat de beantwoording van de
vragen duidelijk maakt dat het wel degelijk als een inleiding in de ecologische spiritualiteit beschouwd
kan worden. Tenslotte: de indeling van dit stuk volgt de examenvragen ten behoeve van de
beoordelaar. Was het voor andere lezers geschreven, dan zou ik deel 3, Recensies vooraan hebben
geplaatst.

Lithopunctuursteen, Thüringen, Duitsland

Eva als Moedergodin. Fresco in kerk van
Hrastovlje, Slovenië

bron: Pogacnik, 1997a

bron: Zadnikar & Smerke, 2002
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1. Boek uit de geleefde spiritualiteit
Pogačnik, Marko, 2001.
The Daughter of Gaia; Rebirth of the Feminine.

1.1. Hoe komen de drie hoofdvormen van spiritualiteit (lekenspiritualiteit, scholen van
spiritualiteit, tegenbewegingen) in dit boek naar voren? En hoe grijpen ze onderling in
elkaar?

1.1.1. Vormen van spiritualiteit die in het werk van Pogačnik naar voren komen
1.1.1.1. Milieuspiritualiteit (W:205)
Pogačnik's ideeën vertonen grote overeenkomst met de denkbeelden over milieu die Waaijman
beschrijft in 2.6.3. Zijn visie kan gekenschetst worden als radicaal, kritisch, diep-ecologisch; hij staat
afwijzend tegenover het antropocentrisme en de rationaliteit die hij als oorzaken ziet van de
milieucrisis. Dit gedachtengoed is echter niet de hoofdmoot van zijn werk. Hij is geen natuurfilosoof of
ecoloog en voert geen politieke kruistocht, maar beschrijft zijn eigen ervaringen met de
natuurelementen als ontwikkelingsweg waarin hij steeds beter leert de natuurelementen te 'genezen'
van de schade hen aangedaan door de moderne samenleving. De volgende specifieke aspecten van
milieuspiritualiteit (W:207-210) vinden we in zijn werk terug:
1) Verantwoordelijke relatie: de daloog met natuur- en landschapswezens en hun welbevinden
2) Bevrijdingsproces: de mens kan de natuur en aarde helpen te herstellen in haar huidige
transformatieproces. Benadrukt wordt daarbij het vrouwelijke aspect.
3) Ontdekkingsreis: Dit is het leren kennen van de energetische dimensies van de aarde.
4) Verbeeldingskracht: De aarde is voor Pogačnik in letterlijke zin 'heilig'.
Annex 1 geeft een nadere toelichting op deze aspecten.
1.1.1.2. Inheemse spiritualiteit (W:27-29)
Enkele aspecten van de Amerikaanse en Afrikaanse spiritualiteit zijn prominent in Pogačnik's ideeën
aanwezig, als volgt:
1. Inheemse Amerikaanse spiritualiteit: Leven en werk van Pogačnik komen sterk overeen met dat van
de inheemse sjamaan: ook hij ziet de mens als bemiddelaar tussen het natuurlijke milieu en
Goddelijke werkelijkheid (W:28, zie ook 1.3.3). Hij volgde a.h.w. een sjamanistische initiatieweg,
waarin hij inzichten verkreeg door persoonlijke ervaringen en crises. Of anderen hem willen volgen laat
hij aan hen over, maar ze zijn welkom om met hem mee te doen. Daartoe organiseert hij voortdurend
workshops overal in Europa en daarbuiten die via 'spirituele' oefeningen stads- en natuurlandschappen
in balans trachten te brengen. Deze workshops zijn te ad hoc om geassocieerd te worden met de
sociale structuur van Indiaanse stammen, maar het idee dat een groep mensen de relatie met het
milieu bemiddelt is wel overeenkomstig.
2. Afrikaanse spiritualiteit: Ook Pogačnik ziet natuurlijke omgeving als goddelijke werkelijkheid, vooral
in de vorm van de trinitaire landschapsgodin waarnaar hij in diverse boeken naar op zoek is. Ook hij
ervaart de kracht van de Godin als direct werkzaam in de schepping, en dit is hem een bron van
eerbied en vreugde. Ook hij ziet het leven als een gave van de Schepper, maar daar wijdt hij niet al te
veel over uit. Een belangrijk verschil met Afrikaanse en andere inheemse spirituele tradities is dat
Pogačnik zich vooral op het individu richt, en minder op het familie- of stamverband dat in de inheemse
spiritualiteit zo'n grote rituele functie heeft.
1.1.1.3. Marginale spiritualiteit (W:217)
1

Pogačnik is kunstenaar, schrijver, hoog opgeleid, bereisd, en heeft contacten op hoge plaatsen .
Vanuit die positie kan hij dus zonder veel problemen zijn vaak onorthodoxe ideeën verkondigen. Dit
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in Nederland o.a. met H.M. Irene van Lippe-Bisterfeld.
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maakt hem een typisch vertegenwoordiger van de marginale spiritualiteit. Hij is radicaal kritisch, maar
voert geen 'bevrijdingsstrijd'. In plaats daarvan reikt hij andere mogelijkheden aan. In zijn nadruk op de
Godin en het vrouwelijke kunnen we verwantschap lezen met de feministische spiritualiteit (W:219).
Maar ze sluit ook aan bij de bepaalde vormen van devotionaliteit, reeds door Johannes van het Kruis
beschreven (zie Annex 2)
1.1.1.4. Eschatologische spiritualiteit (W:288-300):
Pogačnik's spirituele boodschap is eschatologisch in zoverre dat hij een planetaire transformatie
waarneemt met een nog onbekend vervolg. Zijn boodschap komt nog het meest overeen met de oude
Israëlitische eschatologische profetie (W:289-292) maar er zijn ook verschillen. Hij sluit een
gewelddadig wereldeinde zonder meer uit en ziet de liefde als belangrijke regulerende kracht. Hij
beperkt zijn uitspraken tot wat hij zelf waarneemt aan aarde-energetische schommelingen, en tot wat
2
hij concludeert uit zijn helderziende lezing van de Evangeliën en de Openbaring van Johannes .
Tegelijkertijd is zijn waarschuwing heel urgent: De energetisch aarde-transformatie is al sinds 1998
ingezet, maar de vertaling naar het fysieke vlak is nu op handen, en uit zich in de huidige
wereldgebeurtenissen zoals klimatologische anomalieën en politiek-economische schokken. Ook het
dierenrijk geeft volgens Pogačnik tekenen dat het zo niet langer door kan gaan: de MKZ-crisis ziet hij
3
als een spiritueel protest van dieren tegen hun onwaardige behandeling door de mens . Toch is hij
geen doemdenker: Hij stelt dat de mensheid 2000 jaar geleden het geschenk van de vrije wil heeft
4
gekregen , en dat iedereen nu zelf, zonder de noodzaak van een overkoepelend geloof, kan beslissen
om de aarde te helpen haar evenwicht te bewaren. Op de laatste pagina's van zijn laatste boek stelt hij
5
dat de liefdekracht al aan het werk is .
1.1.1.5. Huwelijksspiritualiteit (W:74-87)
Al vormt seksualiteit geen prominent onderdeel van Pogačnik's werk, de polariteit van man-vrouw, yinyang, en uitersten meer in het algemeen, zijn daarin wel een grondthema. Tussen deze polen
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bemiddelt de belangrijke kracht van de ziel . Overigens is Pogačnik gewoon getrouwd (met Marika),
maar hij laat zijn eigen huwelijk in zijn boeken wijselijk buiten beschouwing. Alleen waar Marika of zijn
eveneens spiritueel begaafde dochters (Ana Pogačnik en Ajra Miška) hem bij zijn werk helpen,
vermeldt hij dat. Maar in zijn zoektocht naar de Godin wordt hij wel geconfronteerd met het vrouwelijke
in haar en met zijn eigen mannelijkheid van de weeromstuit. In deze zin zijn twee elementen van
Waaijman's huwelijksspiritualiteit vermeldenswaard:
1) Buber's huwelijk als dialogische werkelijkheid (W:82-84): Analoog aan Buber's tekst leert
Pogačnik om het 'jij' in de Godin te ervaren om haar werkelijk te verstaan.
2) De huwelijksmystiek van de Kabbala: We kunnen een parallel constateren tussen de Inwoning
van God in het vrouwelijke (de Sjechina, W:78-82), en de vrouwelijk-seksuele essentie van de
Godin die Pogačnik op zijn zoektocht ontdekt.
Zie Annex 3 voor nadere uitwerking hiervan.
1.1.1.4. Spirituele wegen en Bronervaring (W:117 e.v.)
1. Bronervaring: Net als alle door Waaijman beschreven spirituele wegen volgt ook Pogačnik een Weg
die voortvloeit uit een Bronervaring. Hij is zeker fundamenteel aangeraakt door God/de Godin en
hierdoor blijvend omgevormd (W:119-120). Voor zijn interpretatie van deze ervaringen 'kijkt' hij 'af' bij
de geesteswetenschappen voor zo ver ze kunnen bijdragen, maar hij verlaat zich er niet op.
2. Wegen: Zoeken we naar overeenkomsten met grote tradities, dan vinden we die nog het meest met
7
het Taoïsme, in het aspect van aansluiting bij de kosmische energie . Daarnaast zien we vormen van
het Boeddhisme terugkomen, met name de compassie en tantrische vormen (handgebaren,
aanroepingen, en kosmogrammen, zie W:132). Pogačnik's weg is niet precies de drievoudige
christelijk-mystieke weg (W:132-135), al onderscheidt hij wel drie grote overgangen in zijn leven, rond
2

Pogačnik, 1998, 2000.
Pogačnik, 2001:131-132
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Pogačnik, 1998:238-243
5
Pogačnik, 2001:209-210
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en nog uitgebreider in Die Landschaft der Göttin, Pogačnik 1997a: 87 e.v.
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De Meyer, collegestof Chinese Spiritualiteit, KUN, feb-maart 2002. Schipper, 1988:134 e.v.; 203 e.v.; hierin staat veel over
de betrekking mens-landschap beschreven, hoewel Pogačnik dit, i.t.t. de Taoïstische Meesters, niet in verband brengt met
onsterfelijkheid.
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1980, 1990 en 2000. Steeds werd hij geconfronteerd met de Godin, maar pas in 2000 was hij spiritueel
zo ver ontwikkeld dat hij haar in volle omvang kon ontmoeten - al kostte het hem nog wel een bijnadoodervaring en drie maanden zuivering en afstemming.
3. Leerlingenkring en school: Er is nog geen sprake van een school of georganiseerde beweging. Van
een leerlingenkring (W:120) eigenlijk ook niet. Hoogstens vinden we losse, part-time 'volgelingen' die
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zich in de steden van Europa en op het internet manifesteren . Pogačnik's contacten worden
9
voornamelijk gevormd door bestaande centra . De tijd zal leren of zijn ideeën leiden tot een aparte
beweging, of dat zij worden opgenomen in een ander geheel.
1.1.2. Hoe grijpen de vormen van spiritualiteit in het werk van Pogačnik in elkaar?
Bovenbeschreven vormen van spiritualiteit zijn al geplaatst in volgorde van prominentie in Pogačnik's
werk. Milieuspiritualiteit staat voorop. Daarna komen Pogačnik's inheemse spiritualiteit (vooral het
sjamanistische aspect), zijn marginale spiritualiteit, eschatologische spiritualiteit, en tenslotte bepaalde
aspecten van de huwelijksspiritualiteit en wegen/bronervaring. Maar hiermee is nog niet alles gezegd.
Hoewel natuurlijk 'alles met alles samenhangt' kunnen we in het lijstje vrij gemakkelijk een onderscheid
aanbrengen tussen de spiritualiteit van de persoon en die van de boodschap.
De spiritualiteit van de boodschap betreft vooral Pogačnik's bronervaring en wegen, zijn
milieuspiritualiteit en zijn eschatologische spiritualiteit. Deze liggen in elkaars verlengde. Vanuit de
bronervaring wordt zijn milieuspiritualiteit gevoed. Deze vormt de centrale kern. Zijn eschatologische
spiritualiteit bouwt daar in latere jaren op voort en vormt een steeds belangrijker element. In hoeverre
hij een nieuwe spirituele weg geopend heeft, zal de tijd nog moeten uitmaken.
De spiritualiteit van de persoon wordt vooral bepaald door zijn inheemse spiritualiteit en zijn marginale
spiritualiteit. Hij leeft als het ware als een 'moderne sjamaan', laat zich leiden door zijn visoenen en
spirituele leiding, maar opereert vanuit een gezaghebbend maatschappelijk kader. In deze categorie
vallen ook de methoden - de rituelen, beelden en geneeswijzen - die hij hanteert.
Pogačnik's huwelijksspiritualiteit is in deze indeling een tussenvorm. Ze vormt deel van zijn persoon en
haakt aan bij zijn methode om dingen uit te zoeken, maar ze vormt ook een deel van de boodschap
(de energetische polariteit in levensvormen).
1.2. Grondwoorden die in dit boek gebruikt worden om het werkelijkheidsbeginsel van de
spiritualiteit mee op te roepen en aan te duiden
Uit de bespreking van grondwoorden door Waaijman (p.315-363) zijn de volgende van toepassing op
10
het werk van Pogačnik (zie Annex 4 voor gedetailleerde uitwerking):
1) Godsvrucht: Pogačnik's houding is die van respectvolle liefde.
2) Heiligheid: Dit grondwoord is veelvuldig aanwezig in zijn werk en uit zich o.a. in omzichtig gedrag.
3) Barmhartigheid: Het hele werk van Pogačnik is doorweven van barmhartigheid. Deze lijkt nog het
meest op de boeddhistische karuna: mededogen, liefde die van de ander uitgaat.
4) Gnosis: Ook Pogačnik legt een weg af naar kennis en inzicht, zowel in de wereld om hem heen als
in zichzelf.. Het licht van dit inzicht ontvlamt echter niet in één groot moment, maar telkens weer
verder langs de weg, en met name op drie 'omslagpunten' in zijn leven.
Contemplatie: 'Schouwen met het hart' is wat Pogačnik leert en doet.
5)
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Ik kwam in Konstanz in 2000 op het spoor van een groep die elke woensdagmiddag bij elkaar kwam om 'healing' aan de stad
te geven.
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in Nederland is dat bijvoorbeeld het Natuurcollege Lippe-Bisterfeld in Bilthoven; in Schotland het bekende New-Agecentrum
Findhorn.
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Dit wil niet zeggen dat niet besproken grondwoorden (volmaaktheid, ascese, devotie, vroomheid, innerlijk leven) niet geldig
zijn voor het werk van P., alleen dat ze minder prominent naar voren komen. Zo kan het grondwoord 'volmaaktheid' (W: 327331) wel worden teruggevonden in de voortdurende persoonlijke groei van de auteur, maar hij bereikt geen eindstadium. Hij
groeit voortdurend verder, zoals in de Aziatische 'do' ('weg'). Ook de andere betekenislagen van dit woord (zie collegestof)
worden niet utgewerkt. Hetzelfde geldt voor 'ascese' (W:337-340): Pogačnik mediteert wel veel, leeft ongetwijfeld op een
bepaalde manier ascetisch, en beschrijft ook allerlei oefeningen, maar biedt deze niet aan als een georganiseerde
systematische methode. Devotie en vroomheid zijn op een bepaalde manier ook van toepassing: Pogačnik straalt zeker
toewijding en innigheid respectievelijk verering, integriteit en rechtschapenheid uit, maar laat de vertaling naar gedrag
grotendeels aan de individuele lezer over (behalve enkele moraliserende opmerkingen over wat de mensheid de natuur
aandoet). We hoeven ons ook helemaal niet bezig te houden met de verworden betekenissen van deze grondwoorden.
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6) Kabbala: Pogačnik ziet de wereld zich stapsgewijs vanuit een almaar vloeiende Bron ontvouwen,
als fijnstoffelijke manifestatie. Ook zoekt Pogačnik uitleg in de mystieke dieptestructuur van de
Schrift die zich als geheimtekst achter haar oppervlaktestructuur verschuilt.
7) Mystiek: Of Pogačnik een mysticus is, hangt af van doel, middelen en definities. Veel van
Waaijman's beschrijving is niet primair van toepassing op Pogačnik. Diens uiteindelijke verlangen
is niet de vereniging met de Godin, maar het doorgronden van de transformatieprocessen van de
aarde en deze in evenwicht te houden bij haar overgang naar een nieuw, holistisch tijdperk, de
huidige duale vervreemding voorbij. Volgens de criteria van Matthew Fox (zie deel 2 van dit
werkstuk) is Pogačnik echter wel duidelijk een mysticus.
8) Spiritualiteit: Als we de definitie van Waaijman (W:362) hanteren, kunnen we Pogačnik's werk
gevoeglijk spiritueel noemen.
1.3. Hoe worden in het boek de goddelijke pool, de menselijke pool en hun wederzijdse
betrokkenheid verwoord?
1.3.1. Goddelijke pool
Pogačnik's Godsbeeld is pan-en-theïstisch (W:426), vrouwelijk-trinitair en in de grond van de zaak
persoonlijk. Hij is al een leven lang bezig de Godin in haar drie aspecten en hun samenhang te
ontdekken en te beschrijven; ook ontdekt hij de vele dimensies om haar heen die de wereld en de
kosmos samenstellen, en die in vloeiende samenhang tot elkaar staan. Dit zijn bijvoorbeeld de
11
planten-deva's, engelen, en landschapsenergieën . Maar ook Christus ziet hij als een belangrijke
kracht die tweeduizend jaargeleden in de wereld gekomen is en er nog steeds in doorwerkt. Niet al
deze krachten zijn als direct persoonlijk te kenschetsen, maar ze werken vormend en omvormend op
hem in, en worden daarom uiteindelijk wel persoonlijk, nog het meest analoog aan Waaijman's
beschrijving van de boeddhistische spiritualiteit op blz. 427. Verder ziet Pogačnik de Godin (en andere
krachten zoals engelen) voortdurend ingrijpen in zijn persoonlijk leven, met andere woorden: zij is
Aanwezig (W:429-430).
1.3.2. Menselijke pool
Ook de menselijke pool komt bij Pogačnik uitvoerig aan de orde. Zo krijgt hij een keer in een droom
12
inzicht in de spirituele structuur van zijn eigen menselijke vorm . Hierin vormt de ziel de verbinding
tussen de menselijke 'outer self', zijn 'divine self' en de goddelijke dimensies om hem heen. Het eerste
komt overeen met Waaijman's beschrijving van 'binnen-ziel en 'buiten-ziel' (W:434-435). Ook de
levensadem (W:437-438) komt in Pogačnik's werk voortdurend terug. Op een icoon 'ziet' hij dat de
13
Zwarte Madonna haar adem doorgeeft aan het Christuskind in haar armen . Hij filosofeert niet over de
betekenis ervan, maar adem staat centraal in zijn oefeningen. Door ademen halen we de kosmische
kracht naar binnen, vormen we haar om en geven we haar weer terug aan de wereld. Het 'outer self'
en het 'divine self' vormen in Pogačnik's visie samen het 'ik' (W:438-439). Hij ziet ook dat de ziel
beweegt. Over zijn betrekkingen met andere mensen laat hij zich niet zo uit, maar wel verbindt hij zijn
14
ziel met die van het landschap - bezield door de Godin - en de groepsziel van de dieren .
1.3.3. Het betrekkingsmoment
Pogačnik ziet de mens in de eerste plaats als afschaduwing van het goddelijke, maar dan in een
bijzonder aspect. Voor hem is de mens namelijk als enige soort in de schepping een fractal van de
kosmos, d.w.z. dat alle elementen van de kosmos in ieder menselijk individu, dus in de materie,
geïncarneerd zijn. Dieren en planten, zegt hij, dragen daarentegen slechts deelaspecten van de
kosmos in zich, maar de mens vormt een complete microkosmos die met de macrokosmos resoneert.
Vanwege deze unieke eigenschap is de mens bijzonder geschikt om de hogere spirituele dimensies
met de aarde te verbinden, hetgeen de aardegodin in staat stelt om de evolutie van de aarde voort te
15
zetten . Zelfontwikkeling van de individuele mens betekent dus ook meewerken aan de heelheid van
16
de aarde. In zijn eigen leven heeft Pogačnik geprobeerd een spirituele weg te gaan waarbij hij
voortdurend blokkades moest overwinnen en de tekenen van de Godin leerde verstaan. De leraarleerlingverhouding zoals Waaijman die beschrijft (W:448-449) geldt dan ook zeker in deze situatie.
Maar er zit ook een wederkerigheid in, die weer beter bij een verbondsrelatie past.
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hij geeft er schema's van in andere boeken, zoals Pogačnik 1997c:199; 2000:212; en op verscheidene plaatsen in 1996b.
Pogačnik, 2001:97-105.
Pogačnik, 2001:7-9.
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zie bijvoorbeeld Pogačnik 2001:162-165 (over landschappen) en hoofdstuk 5 (over dieren).
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Pogačnik, 2001:30-32
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zie ook hierboven onder 1.1.1.2.1.
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De belangrijkste kenschets van het betrekkingsgebeuren in Pogačnik's werk is dat hij de verhouding
tussen de mens en het goddelijke niet als een dualistische relatie ziet, maar dat beiden van elkaar
17
doortrokken zijn, en als twee dynamische polen met elkaar in wisselwerking staan . Deze polen
worden, om met Waaijman te spreken, niet eerst apart genomen en daarna op elkaar betrokken, maar
vormen een oorspronkelijk verhoudingsgeheel (W:362). Pas in de laatste jaren van zijn lange weg zag
Pogačnik dit in volle consequentie in. Ook de andere aspecten die Waaijman in dit verband noemt zijn
op Pogačnik van toepassing: de polen grijpen wederkerig in elkaar, het menselijk handelen is actief èn
passief, het betrekkingsgebeuren is een proces waarin vooral liefde en ontzag doorheen vloeien, en
verwezenlijkt zich in het materiële bestaan waarbij een verschuiving optreedt vanuit gangbare,
oppervlakkige cultuurpatronen naar geleefde bewustwording.

2. Wetenschappelijke inleiding in de spiritualiteit
Fox, Matthew, 1988.
The coming of the cosmic Christ; The healing of Mother Earth and the birth of a global renaissance.
2.1. Welk concept van spiritualiteit wordt in deze inleiding gehanteerd? En hoe komt de auteur
tot dit concept?
The Coming of the Cosmic Christ is een in-leiding in de bijna letterlijke betekenis van het woord: het
leidt de Kosmische Christus in bij de lezer. Het concept van spiritualiteit dat hier gehanteerd wordt is
dat van de Kosmische Christus. Wat houdt dit in?
Beschrijven we het concept allereerst vanuit Waaijman's optiek, dan zijn het materiële object
("Godmenselijk betrekkingsgebeuren") en het formele object ("omvormingsproces") op Fox's
spiritualiteitsconcept van toepassing. Het boek gaat over niets anders dan de betrekking tussen
Christus en de mens/mensheid. De mens vernietigt het milieu en kruisigt daarmee Christus in de vorm
van Moeder Aarde. Maar de mens kan de gekruisigde ook weer helpen op te staan, door zelf weer
terug te keren naar zijn spirituele wortels en daardoor het vernietigingsproces te keren. Die terugkeer
wil zeggen: een spiritueel omvormingsproces doorlopen. Hoofdstuk 15 (deel III) geeft de 'theorie'
hiervoor aan: we moeten een paradigmaverschuiving ondergaan; we zijn daar al mee bezig, niet alleen
in theologisch opzicht, maar ook op alle terreinen van onze cultuur (F:82). In deel V geeft Fox tevens
praktische aanwijzingen over hoe we dit omvormingsproces op allerlei levensterreinen kunnen
waarmaken. Hiermee biedt Fox de mens een perspectief, een hernieuwde plaats binnen het geheel
van de kosmos.
Dit laatste brengt ons op het specifieke aspect van Fox's concept van spiritualiteit dat het hele boek
doorstraalt: het sleutelwoord 'kosmisch'. Fox introduceert niet zo maar een nieuwe spiritualiteit, maar
een kosmische spiritualiteit. De karakteristieken van dit kosmische zijn de volgende:
1) Het Godmenselijke betrekkingsgebeuren raakt zowel de diepten van de individuele ziel als het
geheel van het aardse gebeuren. Het omvormingsproces betreft de weg waardoor de
individuele mens zich weer kan verbinden met het grotere geheel, het hele 'ecosysteem' aarde
waarin Christus integraal aanwezig is. Het is dus een herverbinding met het aardse geheel èn
met Christus zelf.
2) Fox vereenzelvigt Christus met Moeder Aarde, en geeft daarbij weer plaats aan de door onze
cultuur verdrongen vrouwelijke waarden.
3) Deze kosmische spiritualiteit is pan-entheïstisch - God (v/m) is aanwezig in alles en alles in
God (F:57) en mondiaal oecumenisch - ze beslaat alle religieuze tradities.
4) ze is relationeel, verbindend - de mens met de kosmos en met God; 'the pattern that connects'
van Bateson (F:133) - en holistisch: alles hangt samen, en elk deel heeft betrekking op het
geheel.
5) De mens kan deze kosmische spiritualiteit alleen doorleven door de mystieke weg te volgen:
niet de oude drievoudige weg van weleer (van zuivering, verlichting en vereniging), maar een
nieuwe, viervoudige spirituele weg van 'delight, darkness, birthing, compassion' (F:82).
Hoe komt Fox tot dit concept? In de eerste plaats door zijn zorg en pijn over de vernietiging van het
milieu in al zijn facetten (deel I). Daarmee samenhangend ziet hij een ont-spiritualisering van de wereld
(het 'sterven van de Moederkerk', de 'matricide', de 'kruisiging van Moeder Aarde'). Hiertoe heeft in zijn
17
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visie o.a. het rationele, antropocentrische denken bijgedragen dat zijn aandacht richtte op de
historische Jezus in plaats van op de kosmische aspecten van Christus. Maar het begon al veel
eerder: Augustinus met zijn nadruk op het individuele menselijke tekort had de Kosmische Christus al
verlaten. In zijn eerdere boek Original Blessing pleit Fox voor vervanging van (Augustinus') religieuze
paradigma van de 'erfzonde' door dat van de 'erfzegen' (F:82) in een nieuwe scheppingstheologie. The
Coming of the Cosmic Christ doet verslag van Fox' zoektocht om deze nieuwe theologie vorm te
geven. De elementen die de Cosmic Christ constitueren vindt hij in de Bijbelgeschriften, bij de Griekse
Kerkvaders, Westerse christelijke mystici. Verder laat Fox zich inspireren door inheemse religieuze
tradities (met name voor wat betreft het Moeder Aarde- en matricide-concept), het feminisme, de
milieuspiritualiteit, hedendaagse filosofen (zoals Bateson), kunstenaars, en kinderen. Als inleiding
houdt het boek niet op bij het eind; het laatste hoofdstuk is een 'vision': bouwstenen waarmee de lezer
zelf verder kan gaan.
2.2. Welke wetenschappelijke disciplines worden in deze inleiding gebruikt? Wordt dit gebruik
gemotiveerd?
18

De enige wetenschappelijke discipline die Fox toepast is de theologie . Hoewel hij zich bij tijd en wijlen
fel keert tegen de moderne antropocentrisch georiënteerde theologie, is en blijft hijzelf in dit boek
vooral theoloog. Zijn antwoord op het hierboven geschetste probleem is dan ook vooral een
theologisch antwoord. Maar in dat antwoord pleit deze theoloog radicaal voor een spirituele
benadering: een nieuwe wereldspiritualiteit gesymboliseerd door Jezus als gekruisigde Moeder Aarde,
een scheppingstheologie in plaats van de individuele zondeval-verlossingstheologie, een hernieuwd
Pascha-mysterie gebaseerd op collectieve verlossing uit collectief lijden, en het ontwaken van het
godsbesef (het 'ik-ben') en daarmee compassie in ieder schepsel (F:154-156). Fox schroomt niet om
bij andere godsdiensten dan de Christelijke te raden te gaan; over compassie en lijden laat hij zich
bijvoorbeeld inspireren door de boeddhistische Joanna Macy (F:153). De essentie van zijn spirituele
'theologie' is samengevat in een lijstje (F:134-135). Hierin somt hij de onderwerpen op die onderhevig
zijn aan de paradigmaverschuiving die hij kort daarvoor heeft uitgelegd. Eén van die onderwerpen is
'van religie naar spiritualiteit'; een andere: 'van rationalisme naar mystiek'. Fox motiveert dit gebruik
van de theologische wetenschap in het geheel niet. Hij past haar slechts vol overgave toe.
2.3. Wordt in de inleiding het spiritueel omvormingsproces beschreven? Welke lagen in het
omvormingsproces komen ter sprake?
Jazeker! Fox' hele boek gaat over spirituele omvorming, de noodzaak ervan en de hoedanigheid van
het proces zelf. In het laatste deel maakt hij het proces op bepaalde levensgebieden concreet:
sexualiteit, adolescentie, kunst, liturgie, en de wereldoecumene. De volgende lagen van Waaijman (W:
3.2) komen in dit deel en elders naar voren, zij het niet in dezelfde volgorde of compositie:
3.2.1 Omvorming in schepping: De omvorming van de mens uit het niets (schepping) komt bij Fox
vrijwel niet ter sprake.
3.2.2.: Omvorming in herschepping: Dit wordt uitgebreid door Fox besproken: geen terugkeer zoals
Waaijman als mogelijkheid beschrijft (W:459) maar een herschepping van de vervormde, in het oude
paradigma vastzittende mens. Fox noemt hier de kenosis, leegmaking, zodat we als mens weer
verbonden worden met het algehele patroon (F:133-134), met tijd en ruimte (F:141-142), met macroen microkosmos (F:142-144). Waaijman benadrukt het 'leegmaken' pas in de volgende 'lagen': het
loslaten van vormen en geestelijke vermogens om tot God te komen, en God als geliefde binnen te
laten.
3.2.3. Omvorming in gelijkvormigheid: Fox ziet de her-verbindtenis door de Kosmische Christus ten
eerste als het 'patroon dat verbindt' van Bateson (F:133). Hierin laat hij de paradox zien van Jezus'
dood (dood ontbindt altijd) die in laatste instantie juist weer de ultieme verbinding tot stand brengt
tussen hemel en aarde, God en mens. Maar hij gaat verder en laat zich net als Waaijman (W:461-462)
inspireren door Paulus' beeld van het kind in de moederschoot: Christus wil steeds weer in ons
mensen gevormd worden. Fox gebruikt het woord 'birthing' en citeert Eckhard: "We are all meant to be
mothers of God" (F:137). Dit is een krachtige, verantwoordelijke en vaak pijnlijke roeping waarin we
kunnen groeien dankzij onze gelijkenis met de Kosmische Christus. Hierdoor ontwaken wij en
18
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ontmoeten we het goddelijke in ons eigen leven: de viering van het 'ik-ben' in ieder individu. Fox laat
het hierbij en gaat niet voort op Waaijman's pad over de ontvorming van verstand, wil, en geheugen tot
het volkomen opgaan in God. Hij ontkent deze weg niet, maar voegt een ander element toe: dat van
Christus' verbinding van micro- en macrokosmos, waardoor de mens weer met het universum wordt
verbonden, de schepping weer centraal komt te staan in plaats van de mens, en de gekruisigde
Moeder Aarde kan herrijzen: een kosmische omvorming. Maar dan zijn we eigenlijk al bij het laatste
punt: omvorming in heerlijkheid.
3.2.4. Omvorming in liefde: Van de uiterste vormen zoals Waaijman die beschrijft vinden we niet veel
bij Fox terug. Wel benadrukt Fox een verwant element: compassie, het 'ik-ben' met anderen. De Aarde
en Christus hebben compassie - "Earth loved us - and still does - even though we crucify het daily"
(F:145), en de omgevormde mens die 'de extase en de pijn' van het Goddelijke in zich herkent laat
compassie in zich groeien voor zijn medeschepselen. Maar dat gaat toch iets minder ver dan de
volkomen vereniging van de individuele mysticus met God. Dat Fox de kracht van de liefde geenszins
onderschat blijkt uit zijn pleidooi in deel V voor een meer spiritueel gerichte seksualiteit (zie recensie,
3.2).
3.2.5. Omvorming in heerlijkheid: Wat Fox schrijft over de Kosmische Christus als de verrezen en
steeds opnieuw verrijzende Moeder Aarde, sluit nauw aan bij Waaijman's punt 1 over de verheerlijking
van de Verrezene. Maar bij verder lezen in Waaijman (punt 2 e.v.) zitten we met een probleem: daar
gaat het over de vereniging van de mens met God na de dood van de mens. En over het hiernamaals
heeft Fox het helemaal niet. Maar om nu te concluderen dat hij deze omvormingslaag helemaal niet
behandelt, is ook niet juist. Sommige elementen die Waaijman beschrijft komen terug bij Fox.
Bijvoorbeeld het kennen van de Schepping, en de kosmische schaal van de goddelijke omvorming
waaraan de mens deel heeft. Fox beschrijft de omvorming als een dynamisch gebeuren, iets dat
steeds weer geschiedt en waarin zowel de mens als de Kosmische Christus zelf in groeien. Hierbij rijst
een tegenstrijdigheid: Als de omvorming in heerlijkheid wel door God resp. Christus bereikt kan
worden, en de mens die Gods gelijkenis draagt (zoals beiden schrijven) daaraan deel heeft, hoe kan zij
dan door de mens bij zijn leven niet bereikt worden? We kunnen alleen maar concluderen dat Fox de
mogelijkheid van omvorming in heerlijkheid door de mens in God tijdens zijn leven open laat.

3. Recensies

3.1. Marko Pogačnik, The Daughter of Gaia; Rebirth of the Feminine
'The Daughter of Gaia' is het laatst verschenen boek van Marko Pogačnik, en in zekere zin de
culminatie van zijn voorgaande boeken. Samen geven ze een coherent beeld van zijn wereldvisie en
spiritualiteit. Ik ontkom er in dit werkstuk dan ook niet aan om af en toe naar een ander werk van hem
te verwijzen (hetgeen hij zelf ook doet). Dit boek is op het eerste gezicht ook het warrigste van zijn
oeuvre. Voor iemand die zijn eerdere werken niet gelezen heeft is zijn gedachtengang soms moeilijk te
volgen. Bovendien neigt de 'toon' soms naar moralistische en stellige 'prekerigheid' die moderne lezers
doorgaans matig waarderen. Kortom, een 'wetenschappelijk' werk is het zeker niet. Maar doorleefd is
het wel, dat komt overtuigend genoeg tot uiting. Pogačnik heeft een boodschap, een missie die hij
ontvangt door zijn communicatie met spirituele krachten, en die hij onaflatend uitdraagt met inzet van
zijn hele leven. Ik heb hem zelf eenmaal op een workshop meegemaakt en hij komt volkomen
authentiek over. Hij is er duidelijk niet op uit om een 'beweging' te stichten; hij laat het aan zijn gehoor
of lezerspubliek over of zij de boodschap aannemen en er iets mee doen.
Wat houdt die boodschap in? Pogačnik begint met het principe van de Drievoudige Godin uit te leggen.
Zij spreekt tot hem in 'hologram-taal', d.w.z. in dromen, visioenen, lichamelijke ongemakken en
alledaagse gebeurtenissen, die hij intuïtief interpreteert (soms met behulp van zijn dochters die met
bepaalde engelen communiceren). Hij ziet de Godin zich manifesteren in drie aspecten: 1) de witte
Maagd-Godin, die staat voor Heelheid, inspiratie en plannen; 2) de rode Moeder- en Scheppingsgodin,
de onbegrensde levensbron, maar ook de interactie tussen twee polen; en 3) de Zwarte Godin, die
staat voor dood, transformatie en wederopstanding. Zij is het levengevende, Vrouwelijk-Goddelijke
principe ('Divine Feminine'), in de Steentijd alom vereerd maar sindsdien door patriarchale invloeden
verdrongen naar de regionen van het onderbewuste. Toch heeft zij zich door de tijd heen
gemanifesteerd als Maria,Tara of Quan Yin. In dit boek noemt hij haar het Vrouwelijk-Goddelijke
principe, ofwel Dochter van Gaia.
8

Pogačnik ontdekte haar in de loop van zijn werk in geomantische herstelprojecten voor landschappen
19
door heel Europa heen. Dit werk is uitgebreid beschreven in zijn eerder boeken . Hij 'ziet' bewustzijn
in alle delen van de natuur, op verschillende niveaus tot en met de kosmos toe. In individuele planten
en dieren neemt dit bewustzijn de vorm aan van 'elementaire wezens' en 'natuurwezens'; in
landschappen is het gestructureerd volgens energielijnen en krachtpunten die een dynamisch
trillingspatroon vormen. Deze patronen noemt hij 'landschapstempels', en deze zijn in zijn ogen 'heilig'.
Soms zijn ze terug te zien in sporen van oude culturen zoals megalithische objecten, kerken en andere
gewijde plaatsen. Lokale landschapstempels maken deel uit van grotere landschapstempels, tot
landelijke en continentale tempels toe. Overal in deze landschapstempels ziet Pogačnik de principes
van de Godin doorschemeren, die deze structuren van levenskracht voorziet. Hij spreekt elders in dit
verband van de 'multi-dimensionaliteit' van fenomenen: naast de fysieke dimensie hebben zij ook
20
hogere spirituele dimensies die hen energetisch in standhouden en verbinden met het universum .
Pogačnik laat aan de hand van persoonlijke spirituele ervaringen zien hoe de Dochter van Gaia zich in
onze tijd weer manifesteert. Volgens hem is de 'masculiene' mentaal-rationele oriëntatie op de wereld
die sinds het einde van het Neolithicum opgang deed, te ver doorgeslagen en is de vrouwelijke
krachstroom te veel geblokkeerd geraakt. Dit uit zich o.a. in de huidige milieucrisis, de 'technology fix'
en de spirituele armoede van de (westerse) mens. Vooral de crisis in het dierenrijk, de recente BSEen MKZ-rampen ziet hij als tekenen aan de wand. Dieren vormen enerzijds belangrijke spirituele
helpers, maar anderzijds Als reactie daarop 'ziet' hij dat er grootschalige veranderingen in het
energiepatroon van de aarde plaatsvinden. In twee vorige boeken ging hij hier al op in. Aan de hand
21
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van de Evangeliën en de Openbaring van Johannes betoogt hij dat het gaat om een planetair
transformatieproces dat in principe de evolutie vooruithelpt. De mensheid kan daarbij tegenwerken met desastreuze gevolgen - of helpen. In Daughter of Gaia gaat hij vooral op dit laatste in. Omdat wij
mensen als enigen op aarde in onze individuele persoon de hele kosmos weerspiegelen, 'fractals'
23
ervan vormen in de vorm van 'micro-landschapstempels' in ons lichaam , zijn wij bij uitstek geschikt
als helpers. Het boek is doorspekt met meditatieve oefeningen voor dit doel.
Conclusie/eindoordeel: Dit is een complex boek. Het bevat een opeenvolging van verhalen die je als
een roman kan lezen. Het bevat tevens vele inspirerende ideeën, die terugblikken en voortbouwen op
eerder werk. Een onvoorbereide lezer die echter een coherente theorie verwacht, zal snel afhaken. Er
wordt geen poging gedaan om te 'bewijzen' dat geomantie bijvoorbeeld werkt, of dat wij 'Gaia in ons
dragen'. Pogačnik gaat daar gewoon van uit, op basis van zijn eigen ervaring. En hoewel zijn
apocalyptische wereldvisie tamelijk radicaal overkomt, laat hij eenieder vrij om de boodschap op te
pakken en ermee te werken. Daarmee geeft hij hoop en perspectief aan hen die spirituele
verbondenheid nastreven tussen zichzelf, de natuur, en de wereld als geheel.

3.2. Matthew Fox, The Coming of the Cosmic Christ; The healing of Mother Earth and the Birth
of a Global Renaissance.
Dit is een bijzonder boek. Het is geen inleiding in de spiritualiteit in de gewone betekenis van het
woord. Maar het is wel een inleiding in een nieuw soort spiritualiteit: die van de Kosmische Christus.
Fox ziet de komst van de Kosmische Christus als een ingrijpende, onstuitbare overgang naar een
nieuwe tijd, die betekenis heeft op alle niveaus van individu tot kosmos. Hij beschrijft systematisch,
hoewel niet altijd even consistent, alle aspecten van dit proces.
Deel I behandelt Fox's uitgangspunt: onze Moeder Aarde is stervende door de hand van de mens, die
geen levende kosmologie meer bezit (F:1). Niet alleen natuur en milieu worden verwoest, maar
daarmee ook de eigenschappen die ons mens maken: Creativiteit, mystieke vermogens, wijsheid,
mededogen en moederliefde. Vooral bedreigd worden de jongere generatie, de inheemse volken, en
het instituut kerk. Oorzaak: de langdurige veronachtzaming van de vrouwelijke principes in onszelf en
in de patriarchale cultuur. Fox vat het proces samen als een 'kruisiging van Moeder Aarde'.
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Vooral in: Pogačnik, 1996a, 1996b, 1997a, 1997b, 1997c, 1997d.
Pogačnik, Marko, 1997d.
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Pogačnik, Marko, 1998.
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Pogačnik, Marko, 2000.
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Dit doet sterk denken aan de Taoïstische visie op het lichaam als 'symbolisch land' (zie Schipper, 1998:139 e.v.)
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In Deel 2 legt hij uit dat de mens echter ook kan werken aan de wederopstanding. Dit vereist een
'verandering van hart (metanoia)', en een her-verbinden van het duaal gescheidene: re-ligio. Mystiek
kan dit bewerkstelligen, en daarom pleit Fox voor mystieke herleving. Echter niet van een mystiek die
het aardse en het vrouwelijke uitsluit, maar mystiek die de schepping centraal plaatst. Onze
beschaving is hard bezig dit soort mystiek te laten verdwijnen en te vervangen door 'pseudo-mystiek',
gebaseerd op projectie en nastreven van eigen heil. Voor het herkennen van authentieke mystiek geeft
24
Fox een aantal principes , o.a. mededogen, nondualisme, panentheïsme, en wereldoecumene. Hij
zag deze principes als geen ander verwezenlijkt in de historische Jezus, die hij daarmee als mysticus
bij uitstek kenschetst.
In Deel III leidt Fox zijn 'theologie van de Kosmische Christus' in en gaat hij hierover te rade bij
anderen. Allereerst pleit hij - n.a.v. het werk van Alfred Kuhn (F:79-83) - voor een verandering van
religieus paradigma, nl. van 'erfzonde' naar 'erfzegen'. In samenhang daarmee beschrijft hij een
overgang van de drievoudige mystieke weg (zuivering, verlichting, vereniging) naar een viervoudige:
(vreugde, loslaten, creativiteit, en compassie) om het sacrale te herstellen en de Kosmische Christus
weer gestalte te geven. Voorts raadpleegt hij de geschriften van de Bijbel, de Griekse kerkvaders en
25
westerse christelijke mystici. Hierin vindt hij ruimschoots bouwstenen: universaliteit van God ;
inwoning van God ('shekinah'); wildernis (plaats van theofanie); gerechtigheid; hemel, wolken, engelen,
glorie, en 'verheerlijking' van Christus als heer van het universum; het moederaspect van God; Maar
ook - en hiermee is de mystiek van de Kosmische Christus uniek - het kruis, verwonding en dood als
centrale mystieke gronding. Hier komt Jezus in beeld als bemiddelaar tussen God, mens en
schepping, met zijn offerdood als omvormende, helende kracht. In deze zin moet ook de eschatologie
gezien worden: niet als verre toekomst, maar als herstel in het hier en nu. Tenslotte voert Fox het
kwaad op als kosmologische kracht (F:107); hij onderbouwt dit weliswaar niet goed maar helaas
komen we de terechtheid van zijn stelling dagelijks tegen.
In Deel IV gaat hij met de bouwstenen aan het werk: Wie is de Kosmische Christus? De Kosmische
Christus scherpt de geest en creëert heelheid, vrede en gerechtigheid. Hij is "het patroon dat
26
verbindt" , nl. het persoonlijk handelen met het universum, de theorie met de praxis, tijd met plaats,
microkosmos met macrokomos, en vooral ook zichzelf met de historische Jezus en daardoor met de
anawim, de onderdrukten van deze wereld. Hij wordt voordurend in ieder mens opnieuw geboren, en
draagt daardoor in ieder van ons vrucht. Maar vooral ook is Christus, in verbondenheid met de
historische Jezus, onze Moeder Aarde die dagelijks opnieuw door de mensheid wordt gekruisigd en
27
ons desondanks blijft liefhebben . Fox stelt dat er verlossing voor Moeder Aarde mogelijk is door
mededogen en solidariteit. De pijn - en het kwaad - is niet individueel maar kosmisch (denk aan
Bhopal), en dus moet verlossing ook kosmisch van schaal zijn. Maar ieder mens kan dat
bewerkstelligen, want elke daad van compassie of strijd tegen onrecht is ook een daad van de
Kosmische Christus. Fox werkt dat niet heel gedetailleerd uit, maar ik zie hier een analogie met de
zienswijze van Marko Pogačnik: ieder mens is een fractal van het universum en beïnvloedt dus het
geheel (zie 3.1. hierboven).
Deel V gaat tenslotte in op hoe wijzelf bovenstaande principes op allerlei terreinen van het leven
(seksualiteit, jeugd, kunst, eredienst, interreligieuze oecumene) vorm kunnen geven. Dit is veelzijdig en
inspirerend leesmateriaal. Sommige stukken zijn helaas niet al te coherent geschreven. Zo poneert
Fox hier en daar ideeën zonder ze te onderbouwen: waarom moet de nieuwe seksuele mystiek
28
bijvoorbeeld a priori monogaam zijn? . En zijn hoofdstuk over 'lifestyles' (F:206-209) vertoont wel erg
grote hiaten en gedachtesprongen, moeilijk te volgen voor de niet met de Amerikaanse moraal
vertrouwde lezer. Afgezien daarvan echter presenteert Foxveel ideeën die ten tijde van zijn schrijven
beslist veel nieuwer waren dan nu anno 2002. Fox heeft inmiddels gehoor gevonden.

24
zie voetnoot 18. Let verder wel dat Fox geen conceputele definitie van mystiek geeft en in plaats daarvan de levende
ervaring voorop stelt (F:47).
25
in het merendeel van de oudtestamentische tijd was het idee van een universele God onbekend en overheerste het geloof
aan territoriaal gebonden goden, ook in het Jahwisme (Gabel et al. 2000:86). Vgl. ook wat Weber en Berger schrijven over de
overgang van polytheïsme naar monotheïsme in de oud-Isreëlitische tijd en de 'onttovering van de wereld' die in hun visie
daarmee al min of meer begonnen is (Aldrigde, 2000: 79-80).
26
F:131-133 citeert Bateson (1980: 3-23), die elders in zijn indrukwekkende inleiding ook pleit voor een terugkeer naar het
heilige.
27
Hier laat Fox zich vooral inspireren door Julian van Norwich die Jezus als Moeder voorstelde, en Hildegard von Bingen die
hem als symbool voor de aarde en haar vruchten zag (F:146-147).
28
Het Hooglied waarop hij zich baseert zegt daar niets over. Overigens wil ik me hiermee niet tot voorstander van ongeremde
promiscuïteit verklaren, maar slechts met bevreemding noteren dat Fox hier inderhaast wat denkstappen lijkt over te slaan.
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3.3. Eindconclusie
Er zijn opmerkelijke overeenkomsten tussen beide boeken, ondanks alle verschillen in benadering,
uitgangspunten, achtergrond etc. Beiden benadrukken het vrouwelijke aspect van de Goddelijkheid, de
uitdrukking daarvan in Moeder Aarde, en de noodzaak voor de mens om dit vrouwelijke weer terug te
brengen in onze psyche en cultuur. Beide benadrukken het kosmische transformatieproces dat de
wereld in dit tijdsgewricht ondergaat. Ze werken dit verschillend uit; Fox plaatst het meer direct in het
kader van het Paasmysterie en stelt de mogelijkheid van de verlossing van de gekruisigde Moeder
Aarde door de mens in het vooruitzicht, terwijl Pogačnik een meer fysiek-praktische kijk heeft. Maar
beiden stellen dat de mens een belangrijke rol in het proces heeft omdat hij/zij een reflectie (of fractal)
van de Goddelijkheid is en dus intrinsiek met aarde en kosmos verbonden. Om die reden is het
ontwikkelen van een nieuwe spiritualiteit belangrijk: niet alleen als individu maar ook als gemeenschap
kunnen we meewerken aan een goed verloop van deze transformatie, wereldwijd en vanuit welke
levensbeschouwing of traditie dan ook. Dit is een verantwoordelijkheid en opgave, maar geeft
tegelijkertijd ook zin aan het bestaan.

Christus en de H. Maria als spirituele partners. llustratie door Marko Pogačnik naar een Middeleeuwse
fresco in de kasteel-kerk van Udine, Italië.
Brom: Pogačnik, 2001:188
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Annex 1. Specifieke vormen van Pogačnik's milieuspiritualiteit
Verantwoordelijke relatie: de dialoog met natuur- en landschapswezens in al hun geledingen en hun
welbevinden staat bij Pogačnik voorop. De verantwoordelijkheid die daaruit volgt, neemt hij zeer serieus, maar
dan vooral als 'genezer'. Hij laat het beheren en besturen van gebieden aan anderen over. Ze komen alleen
zijdelings ter sprake (bijvoorbeeld als financiers van zijn projecten).
Bevrijdingsproces: Pogačnik's voorstelling is zeker die van een 'reddingsoperatie'. De natuur is in zijn ogen
weliswaar niet 'op sterven na dood', maar hij neemt waar dat de planeet als geheel aan enorme energetische
transformatieve schommelingen onderhevig is. Het gevaar bestaat dat ze daaraan bezwijkt. De mens kan de
aarde helpen - en heeft daartoe de morele plicht -, door zelf spiritueel actief te zijn. De twee
voorstellingscomplexen, het apocalyptische complex en de bevrijdingsstrijd, komen beide tot uiting. Het laatste
dan vooral in Pogačnik's ecofeministische visie dat de vrouwelijke aspecten van natuur (de drievoudige Godin
uit de Oudheid) lang door het patriarchaat zijn onderdrukt. 'Strijd' is echter geen goede kenschets van zijn werk.
'Verwondering', 'viering' en 'kunst' zijn dat echter zeker wel.
Ontdekkingsreis: Alle boeken van Pogačnik zijn evenzoveel verslagen van zijn persoonlijke ontdekkingstocht
naar de spirituele dimensies van de natuur en de aarde. "Vanuit de geleefde ervaring komt de persoonlijkecologische betekenis aan het licht" (W:209) is volkomen waar voor Pogačnik. Dit is geen 'softe' lyriek, maar
een weg vol moeilijkheden. Pogačnik schrijft dat niet alleen voor zichzelf op, maar ook voor wie hem - op zijn of
haar eigen manier - na wil volgen.
Verbeeldingskracht: Ook deze is zeker aanwezig, met dien verstande dat wat Waaijman aanhaalt over het
symbolische karakter van de natuur (W:210), door Pogačnik als 'echt' beleefd wordt. Pogačnik ziet, behalve de
fysieke werkelijkheid, de 'niet-objectief waarneembare realiteiten' van Teilhard de Chardin en werkt daarmee. Hij
stelt de waarheid van zijn ervaring niet ter discussie. De natuurelementen zijn voor hem geen metaforen, maar
bestaan echt; hij communiceert met hen en helpt hen op allerlei manieren. Hij vervaardigt ook symbolen
('kosmogrammen') die hij op specifieke punten in het landschap plaatst als helend resonantie-object. Deze zijn
ook niet als metafoor bedoeld maar werken volgens hem 'echt', net zoals acupunctuurnaalden 'echt' werken.
Wel kan als metaforisch genoemd worden zijn uitleg van de 'hologramtaal' waarvan de Godin zich bedient: zij
laat dromen en gebeurtenissen op iemands levensweg komen waardoor hij bij juiste interpretatie, dingen leert
29
en inzichten verwerft .

Annex 2. Vormen van devotionaliteit in Pogačnik's werk
Heiligenbeelden (W:234-235, 239-242): Pogačnik's eerste ingang tot 'het heilige' (de spirituele dimensionaliteit)
is vaak een beeld, schildering, icoon, kerkgebouw of landschapselement. Hierbij opereert dus de wezenlijke
functie van het beeld, nl. de trek naar het onzichtbare. Pogačnik maakt ook zelf beelden en zet deze op
specifieke energetische punten in het landschap in, op aanwijzingen van goddelijke leiding ('lithopunctuur',
'kosmogrammen').
Bidplaatsten (W:235): Johannes van het Kruis zegt al dat de ligging hiervan devotie kan oproepen. Pogačnik
zegt in wezen hetzelfde als hij het heeft over de energetische werking van krachtpunten en -lijnen. Deze vormen
de kernstructuur van Pogačnik's wereldbeeld.
Gebedsrituelen (W:235, 243): Als we 'gebed' ruim opvatten als 'geestelijk samenkomen met de hogere
dimensies' is er overeenkomst tussen Pogačnik's rituele oefeningen en wat Johannes van het Kruis over
gebeden zegt. Ook Pogačnik leidt in zijn workshops meditatieve, devotionele genezingsrituelen voor de aarde.
Hierbij worden bepaalde gebaren en vormen gebruikt, maar zonder rigide liturgisch kader. Toch komt er in korte
tijd dezelfde krachtige, gemeenschappelijke geestelijke sfeer tot stand die je ook in een kerkelijk groepsgebed
30
kan ervaren .

29

Pogačnik, 2001:13-16
eigen ervaring op workshop ter gelegenheid van de oprichting van het Natuurcollege Lippe-Bisterfeld, Austerlitz, 30 mei
2001.
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Annex 3. Aspecten van huwelijksmystiek in Pogačnik's werk
1. Buber's vernieuwing van het huwelijk als dialogische werkelijkheid (W:82-84)
Dit resoneert met Pogačnik's beschrijving van de leerschool die hij ondergaat om van oude vooroordelen en
‘machismo’ af te komen, die zijn goed verstaan van de (vaak lichamelijke) hologramtaal van de Godin blokkeren.
Zo leert hij in een droom dat het intiem aanraken van een vrouw niet automatisch een inleiding hoeft te zijn op
seksuele omgang, en dat de vrouwelijke spiritualiteit een autonome kracht is, d.w.z. niet afhankelijk van een
mannelijke counterpart. Het gaat dus niet primair om gevoelens, en zeker niet om erotische, maar om de afbraak
31
van de ik-betrokkenheid en het ervaren van het 'Jij' in de Godin om haar werkelijk te verstaan .
2. De huwelijksmystiek van de Kabbala (W:78-82)
We kunnen een parallel constateren tussen de Inwoning van God in het vrouwelijke (de Sjechina), en de
vrouwelijk-seksuele essentie van de Godin die Pogačnik op zijn zoektocht ontdekt. Deze ontdekking culmineert
in een visioen waarin hij, om de overeenkomst tussen seksuele liefde en goddelijke transformatiekrachten helder
te krijgen, met de Godin naar bed gaat. Hierin leert zij hem dat de essentie van geslachtelijke omgang niet de
voorplanting is, maar het autonome transformatieproces dat beide partners hierbij ondergaan. Pogačnik is in dit
visioen tegelijkertijd in beide lichamen aanwezig. Hij ervaart het doordringen in de baarmoeder als een ‘nigredo’fase (alchemistische ‘overgangsfase’) waarna in de vereniging de creatieve krachten van de Godin - in iedere
vrouw aanwezig als een fractal van de Godin zelf - worden aanraakt. Door de liefdesband die zo tussen de
partners gecreëerd is, komt de regeneratie-kracht naar boven die hun dagelijks leven verrijkt. In geheel andere
bewoordingen zien we dit verenigings- en transformatieproces terug in de joodse mystiek (W:80-82). Weliswaar
is deze anders gericht (zo spreekt ze bijvoorbeeld van inwoning van God vs. inwoning van de Godin) en heeft
Pogačnik het met geen woord over de joodse Kabbala, maar de overeenkomst is te verrassend om niet te
noemen. Wellicht is er ook een vergelijking met Tantra-spiritualiteit (W:74) mogelijk, maar dat vergt een aparte
studie.

Annex 4. Grondwoorden die op Pogačnik's werk van toepassing zijn
1. Godsvrucht: Deze is zeker aanwezig bij Pogačnik, al maakt hij er weinig woorden aan vuil. Waaijman (p. 315)
schrijft: "Waar God verschijnt in zijn heiligheid en grootheid (..) wekt Hij ontzag" en Pogačnik ondergaat hetzelfde
bij zijn ontdekkingstocht naar de Godin. Zijn boek gaat over niets anders. Maar van de tweeledige paradoxale
structuur - sidderende angst en vertrouwende liefde - treedt vooral het laatste naar voren. 'Volkomen
respectvolle liefde' past nog het beste als beschrijving van P's houding, en ook de consequentie, omzichtig
gedrag, is bij hem aanwezig.
2. Heiligheid (W: 319-321): 'Het heilige' is veelvuldig aanwezig in P's werk. Het woord 'sacred' zelf gebruikt hij
maar af en toe, maar door zijn hele boek heen laat hij zien dat de krachten achter de verschijnselen hen 'heilig'
maken: het landschap, de planten, de dieren en ook de mens zijn doortrokken van de dynamische krachtstromen
die uiteindelijk aan de Godin ontspringen, en dus heilig zijn: leven brengend en van goddelijke, dus te
respecteren oorsprong. Het tegengestelde is in zijn visie bezoedeldheid (hij beschrijft bijvoorbeeld hoe hij in een
bepaalde levensfase van 'vuil' uit vorige levens gereinigd wordt), maar ook blokkering van de stromen. Deze
blokkeringen ziet hij o.a. in de huidige materialistische levensstijl, de milieucrisis etc. terugkomen. Door te
werken aan het opheffen van die blokkeringen kan de mens zichzelf of andere fenomenen 'reinigen'. Dit is echter
een gradueel proces, niet een 'wel-of-niet'-situatie zoals de beschrijving van Waaijman suggereert. In P's visie
kunnen we wel 'actieve' heiliging lezen, maar weinig 'passieve'. Ook de rol van 'de Heilige' is minder duidelijk: de
Godin is wel 'heilig' maar 'heiligt' de mens niet zomaar. Hoogstens geeft ze indirect (via 'hologramtaal' d.w.z. door
dromen, visioenen of lichamelijke tekenen) boodschappen door.
3. Barmhartigheid (W:322-327): Het hele werk van Pogačnik is doorweven van barmhartigheid. Deze lijkt nog het
meest op de boeddhistische karuna: mededogen, liefde die van de ander uitgaat. Hij hangt nauw samen met het
'omzichtig gedrag' van hierboven. Zo beschrijft hij in 'Ontmoeting met natuurwezens' hoe hij ontheemde
32
elementaire wezens uit gesnoeide bomen overbrengt naar meer voor hen geëigende plaatsen . Dit is maar één
van zijn vele verhalen over genezing. Al Pogačnik's herstelprojecten voor landschappen, steden en de wereld
gaan uit van karuna; hij brengt dat ook teweeg in zijn metgezellen. Mensen staan in kou en regen hun rituelen uit
te voeren, soms met veel moeite en tegen hoge kosten. Sinds de MKZ-crisis in Engeland en Europa voerde hij
bij elke workshop de hij leidde een ritueel uit om de dierlijke slachtoffers te troosten door hen meditatief in zijn
schoot (rechem!) te koesteren: de Hebreeuwse rachamim en het Islamitische rahman (W:325) klinkt hier door.
33
34
Ikzelf heb aan een zo'n ritueel deelgenomen en kon de grandioze sfeer aan den lijve voelen . Een ander
31

Waaijman stelt op pag. 85 in navolging van Buber dat mensen onderling wel volkomen wederkerigheid tot stand kunnen
brengen omdat zij het middel van de taal kunnen hanteren, maar dat deze wederkerigheid niet mogelijk is in de betrekking
tussen de mens en 'de natuur en geestelijke wezenheden'. Ik zet hier mijn vraagtekens bij. Is de 'volkomen uitbloei van het jij
slechts mogelijk met taal? Dit lijkt in tegenspraak met de ervaringen van Pogačnik, Irene van Lippe-Bisterfeld en anderen. Ik
zou dit onderwerp graag verder uitdiepen, maar het voert hier te ver.
32
Pogačnik, 1997c:57-61
33
in Austerlitz op 30 mei 2001. Er waren ca. 170 deelnemers aanwezig.
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ritueel is het 'schenken van de 'tear of mercy' aan verstoorde gebieden in de wereld, bijvoorbeeld Palestina.
Hierdoor, en door andere aanwijzingen, spoort hij mensen aan om ook thuis in grotere of kleinere kring troost en
genezing te brengen op spiritueel niveau: de lekenspiritualiteit van barmhartigheid en (in zekere zin) ziekenzorg
zoals Waaijman beschrijft (p. 88-101). De vraag 'wie is mijn naaste?' (p. 95) is in dit geval van belang. Het gaat
Pogačnik niet zozeer om de zieke mens maar om alle zieke en lijdende schepselen, inclusief de onzichtbare
wezens. Dit resoneert met de recente pleidooien voor een meer natuur-inclusieve theologische kosmologie zoals
35
verwoord in de recente proefschriften van Verstappen en Leemker .
4. Gnosis (W:332-3336): Ook Pogačnik legt een weg af naar kennis en inzicht, zowel in de wereld om hem heen
als in zichzelf. Hij beschrijft daarbij de drie bovengenoemde 'omslagpunten' in zijn leven (zie ook 1.1.1.4.2). Op
elk van deze punten probeerde de Godin hem bewust te maken van haar geheim, maar de eerste twee keren
lukte dat maar gedeeltelijk. Gedurende de 1980er jaren werd hij zich bewust van de aarde-energieën en stortte
hij zich in geomantische projecten. Het decennium daarna leert hij de 'hologram-taal' van de Godin beter
verstaan; hij leert de wereld van natuurwezens en landschapstempels kennen, en wordt zich bewust van de
onderdrukte vrouwelijke aspecten van onze cultuur (zie 1.1.1.5). Rond het derde omslagpunt krijgt hij kennis over
de veranderingen in de krachtenvelden van de hele aarde en het op handen zijnde transformatieproces, dat in
36
zijn laatste boeken beschreven wordt . Elk omslagpunt gaat gepaard met dromen, visioenen, pijnlijke
ziekteprocessen, intuïtieve waarneming en meditatie waardoor hij - soms met veel moeite - tot een bepaald
inzicht 'terugkeert' (W: 334-335). Het licht van dit inzicht ontvlamt echter niet in één groot moment - zoals
beschreven wordt voor de 'klassieke' gnosis - maar telkens weer verder langs de weg. Er is dus wel 'contrast'
tussen het licht van zijn inzicht en de 'van God' (lees: Godin) 'vervreemde werkelijkheid' van onze 'normale
wereld' (W:336), maar beslist niet de banale dualiteit tussen hemel en aarde die elders vaak met gnosis wordt
37
38
geassocieerd . Pogačnik verzet zich daar fel tegen en bepleit daarentegen een holistische visie.
5. Contemplatie (W:341-343): De letterlijke, klassieke definitie van het woord (con-templum, W:341), ook
omschreven als theoria, is volkomen van toepassing op Pogačnik's werkwijze: 'Schouwen met het hart' is een
andere aanduiding. Ook is er eenheid van praxis en levensbeschouwing: Pogačnik volgt de aanwijzingen die hij
in zijn meditatie krijgt, onverwijld op. Ook voor hem is de contemplatie genade; zijn schrijfstijl drukt dankbaarheid
uit voor het gegeven inzicht. Contemplatie kan uiteraard niet zonder ascese; zie daarvoor voetnoot 14.
6. Kabbala (W:350-252): Pogačnik is wel geen regelrechte kabbalist, maar zoals al in 1.1.1.5. gezegd, vertoont
zijn werk opmerkelijke overeenkomsten met de kabbala zoals Waaijman die beschrijft. Ten eerste zou Pogačnik
het volgende beamen: "De wereld van God ontvouwt zich stapsgewijs vanuit een almaar vloeiende Bron. De
mens is geroepen deze uitvloeiing van God terug te brengen in haar Oorsprong. Om deze terugweg te vinden,
zijn gerichtheid (kawwana) en verkleefdheid (debeqoet) tijdens het gebed, de studie, het werk en het sociale
leven noodzakelijk". Met dien verstande dat Pogačnik in God vooral het vrouwelijke aspect benadrukt, en dat hij
de emanatie de Bron niet als puur virtueel ziet, maar als fijnstoffelijke manifestaties, energieën in allerlei
gradaties die waarneembaar zijn voor wie zich daarvoor openstelt. Ten tweede zoekt ook Pogačnik uitleg in de
mystieke dieptestructuur van de Schrift die zich als geheimtekst achter haar oppervlaktestructuur verschuilt
(W:351). Hierin leest hij voorspellingen over de transformatie van de wereld die zich in onze tijd voordoet. Hij
waarschuwt daarbij dat zijn uitleg niet de eens-en-voor-altijd ware uitleg is, maar dat de Heilige Schrift voor elke
39
tijd zijn eigen interpretatie gereed heeft .
7. Mystiek (W:353-355): Is Pogačnik een mysticus? Ja en nee. Het antwoord hangt af van doel, middelen en
definities. Waaijman laat zien hoe de definities in de tijd verschoven zijn. De oudere definities passen niet erg:
Doel van Pogačnik is niet het doorgronden van iets geheims of de opgang naar God. 'Zuivering van het
verlangen, gevoel en wil' beoefent hij wel, maar eerder als middel dan als doel. Hij dringt hiermee namelijk verder
door in 'de wolk van het niet-weten' dan met het intellect. Ook de 'weg naar binnen' van de ziel naar haar
oorsprong, is bij hem op de keper beschouwd een middel. Pogačnik's uiteindelijke verlangen is niet de
vereniging met de Godin (die beleeft hij op een bepaald moment wel, maar dan instrumenteel, om een vraag te
onderzoeken, zie 1.1.1.5). Nee, zijn ultieme doel is de transformatieprocessen van de aarde te doorgronden en
deze in evenwicht te houden bij haar overgang naar een nieuw, holistisch tijdperk, de huidige duale
vervreemding voorbij. Voor dit doel zet hij zich met zijn hele leven in. Er zit dus een rationaliteit achter, al is dit
e
niet 'de objectiverende blik van de ratio' van de doorsnee westerse cultuurmens. In zekere zin past de 17 eeuwse definitie dus ook wel, nl. dat dit alles 'niet in overeenstemming schijnt te zijn met het gevoelen van
gewone mensen (W:354). Met Waaijman kunnen we een "ja" op de vraag hierboven dus maar gedeeltelijk
40
onderbouwen. Nemen we echter de 21 werkdefinities van Matthew Fox (zie deel 2 hieronder), in ogenschouw,
34

Dit ritueel staat beschreven in zijn laatste boek (Pogačnik, 2001:215-216).
Verstappen, 2000; Leemker, 2002
36
Pogačnik, 1998; 2000; 2001.
37
zie bijv. de beschrijving van het gnosticisme in van den Akker en Nissen, 1999: 36-37.
38
Pogačnik, 2001:41
39
Pogačnik, 1998; 2000. Ook The Daughter of Gaia (2001) verwijst hiernaar terug.
40
1. Ervaring; 2. nondualisme; 3. Compassie; 4. Verbinding makend; 5. Radicale verwondering; 6. Bevestiging van de wereld
als een geheel; 7. Rechter hersenhelft; 8. Zelfkritisch; 9. Kennis vanuit het hart; 10. Terugkeer naar de bron; 11. Feministisch;
12. Panentheïstisch; 13. Beelden creërend; 14. Stilte; 15. Nietsheid en duisternis; 16. Kinderlijke speelsheid; 17. Persoonlijke
rechtvaardigheid; 18. Profetisch (d.w.z. actief opkomend tegen onrecht, ook als dit de mysticus in moeilijkheden brengt); 19.
Zijnde-er-zijn ('being-with-being', met de lijdenden, co-creërend met de schepping); 20 Waarlijk zelf; 21. Wereldwijd
oecumenisch (Fox, 1988:48 e.v.).
35
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dan kunnen we concluderen dat deze alle op Pogačnik van toepassing zijn. Volgens deze criteria is Marko
Pogačnik dus boven alle twijfel een mysticus.
8. Spiritualiteit (W: 358-363): Als we de definitie op blz. 362 hanteren, kunnen we Pogačnik's werk gevoeglijk
spiritueel noemen: het gaat over: 1) het betrekkingsgebeuren tussen het (vrouwelijk-) goddelijke en de mens; 2)
een intensief, uitzuiverend en eenmakend interiorisatieproces; met 3) een eigen sfeer die op gespannen voet
staat met de instrumentele rationaliteit van de westerse cultuur; 4) die vormgeving van het handelen (en in
zekere mate uitzuivering van vermogens) omvat, en die 5) in de innerlijkheid van de menselijke geest werkt.
Pogačnik's spiritualiteit onttrekt zich echter niet geheel aan het uitwendige, zoals Waaijman stelt. Wel aan de
openbare orde en objectiviteit, maar niet aan de leefwereld buiten de mens. Daar verbindt hij zich mee, met de
leefomgeving op kleine en op grote schaal. Zijn lithopunctuurstenen zijn duidelijk zichtbaar in het landschap, hij
publiceert de ligging van krachtlijnen over de hele aardbol op zijn website. Hij spoort mensen aan om mee te
doen, niet door politieke acties maar door rituelen uit te voeren alleen of met groepen: niet 'objectieve', maar
'intersubjectieve' actie: omdat wij mensen fractals zijn van het geheel, resoneert het geheel met onze vibraties
mee.

Christus daalt af in de hel

De opstanding van Christus

e

13 -eeuwse fresco's door Johannes van Kastav in de kerk van Hrastovlje, Slovenië
bron: Zadnikar & Smerke, 2002
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