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Bent u een New Ager? 
Een enquête 

http://www.letusreason.org/, 26-1-2009 

Vertaling door M.V. 

 
Dit kan voor u een irrelevante of zelfs onnozele vraag lijken, maar veel mensen weten niet of zij 
toch niet in bepaalde mate verwikkeld zijn in de new age beweging die onze maatschappij heeft 
doordrongen. 
Met andere woorden: gelooft of praktiseert u bepaalde dingen die geleerd worden in de new age 
beweging? 

Hierna enkele vragen die u zich eens moet stellen (kruis aan): 

Gelooft u dat God een kracht is? Dat God in alle dingen is (pantheïsme), of dat God alle dingen   [  ]
is (panentheïsme)? 

Gelooft u in karma en reïncarnatie, zoals hindoes en boeddhisten doen?  [  ]  

echte wereld onzichtbaar is? sie, en dat deGelooft u dat het leven niet reëel is, een illu  [  ]  

Gelooft u dat alle religies en spirituele paden naar dezelfde plaats leiden en acceptabel zijn   [  ]
voor God (universalisme)? 

s geweten, of de Ontkent u een morele standaard voor alle mensen, die begrepen wordt door on  [  ]
even aan Mozes?wet geg  

Gelooft u dat alle heilige religieuze boeken door God gegeven zijn in verschillende tijden?  [  ]  

Gelooft u dat alle religies en spirituele geloven gebaseerd zijn of wijzen op dezelfde God die   [  ]
er verschillende namen? bekend is ond  

u dat Jezus een verlichte meester was zoals zovele anderen? Dat Hij God ontdekte door Denkt   [  ]
zich te realiseren wat in zijn binnenste is? 

Gelooft u dat God een hij of zij kan zijn?  [  ]  

of sferen kunnen amen kunnen verlaten en andere spirituele rijken Gelooft u dat wij onze lich  [  ]
bezoeken door bovenzintuiglijke spirituele technieken of dromen? 

Gelooft u dat wij met God in contact kunnen komen door middel van yoga of meditatie?  [  ]  

door middel van aanraking een positieve geest of gave kan  Gelooft u dat een mens u  [  ]
ven?edoorg  

Gelooft u dat geesten overleden mensen zijn die met ons trachten te communiceren?  [  ]  
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g Gelooft u dat buitenaardse wezens ons bezoeken om ons kennis te geven voor de vooruitgan  [  ]
van de menselijke soort? 

dere dimensies ernaar verlangen ons informatie door te Gelooft u dat geestelijke wezens uit an  [  ]
channelen? 

Denkt u dat u in één of meer van bovenstaande dingen, in zekere mate, gewild of niet gewild,   [  ]
?keld bentkverwi  

Als u als christen enigiets van deze dingen gelooft, dan hebt u overtuigingen en praktijken 
geaccepteerd die lijnrecht ingaan tegen het bijbelse geloof en de Heer Jezus Christus. 
 

 

 

Meer over de New Age : http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm  
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