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Zie hierbij Oprah & Friends brengt Cursus over New Age Christus:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/cursusWonderen2.pdf

Ongetwijfeld de invloedrijke, en meest pragmatische mystica van vandaag is talkshow host Oprah
Winfrey. Haar (voornamelijk vrouwelijk) publiek, dat in de tientallen miljoenen loopt, ziet haar als
dé bron van inspiratie - in veel gevallen meer nog dan de kerk.
Ik realiseer me dat kritisch te spreken over iemand als de hartelijke, zorgzame Oprah, veel boze
emoties kan opwekken bij haar kijkers. Hou niettemin in gedachten dat de bekwaamheden van Oprah, en die van anderen waarover ik heb geschreven, hier niet in het geding staan. Terwijl ik Oprah
zou kunnen bewonderen als persoon, ben ik ernstig bezorgd over wat zij promoot.
Ergens in haar loopbaan las Oprah een boek met de titel Discover The Power Within You (Ontdek te
kracht in u) van Unity-bedienaar Eric Butterworth1. In de lijn van de Unity-leer handelde het boek
over de Goddelijkheid van de Mens, zoals waargenomen door de mystieke praktijk. Oprah omhelsde deze zienswijze zo ernstig dat zij stelde:
Dit boek veranderde mijn perspectief over leven en religie. Eric Butterworth leert dat God niet
“daarboven” is. Hij existeert binnenin ieder van ons, en het is aan ons om het goddelijke vanbinnen te zoeken.(1)
Haar talkshow heeft veel New Age auteurs gelanceerd naar het nationale (V.S.) superstardom - auteurs zoals Marianne Williamson2, Sarah Ban Breathnach, Iyanla Vanzant, en Cheryl Richardson.
Eén van zulke auteurs die bij Oprah tot prominentie gekatapulteerd werden, m.b.t. de New Age leer,
is Gary Zukav. Zukav werd een regelmatige gast op de Oprah show na zijn eerste verschijning in
oktober 1998. Daarna zat zijn boek The Seat of the Soul (De zetel van de ziel), twee jaar lang constant in de top van de New York Times bestseller-lijst!
The Seat of the Soul, is puur en simpel een geestelijke inleiding of handleiding voor de New Age
gedachte. Het boek heeft zijn grote populariteit verkregen ondanks het feit dat het de elementen
mist van de traditioneel aantrekkelijke items (d.w.z. romans, biografieën, schandalen, gezondheid,
enz.) De kernboodschap van het boek is: “Woon in de gemeenschap van uw niet-fysische Leraars
en gidsen [spirit guides: geestelijke gidsen]”.(2)
The Seat of the Soul heeft bij een enorm aantal mensen een gelijkgestemde snaar geraakt. De notie
van “niet-fysieke gidsen en leraars”(3) is nu perfect acceptabel geworden bij een groot aantal van
het lezende publiek. Als zo’n boek door zovelen omarmd wordt, en al zo lang, dan betekent dit dat
het Nieuwe Tijdperk (= New Age) er al is. Het is duidelijk dat onze maatschappij niet op een dood
punt is gekomen voor wat de New Age spiritualiteit betreft - daar zijn we al lang overheen!
Oprah’s 2005 boek, Live Your Best Life, belicht verschillende gebieden van haar filosofieën. In het
hoofdstuk over spiritualiteit is er een verhaal over Spirituele Energie. Daarin staat een positieve
verwijzing naar een Reiki-meester die Oprah’s zienswijze ondersteunt dat “wij [de mensheid] allen
onderling verbonden zijn”. Dit ligt ten grondslag van Winfrey’s ALLES IS ÉÉN spiritualiteit. Ondanks haar charmante, persoonlijke wijze van doen, bestaat er geen twijfel over dat haar kijkers en
lezers constant en consistent gevoed worden met een dieet van New Age spiritualiteit. (Uit A Time
of Departing, 2de ed. door Ray Yungen, pp. 102-104; NL: “Een tijd van Heengaan”:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf ).
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Eindnoten
(1) Oprah Winfrey cited in Eric Butterworth’s, Discover the Power Within You (San Fr., CA: Harper Row), front cover.
(2) Gary Zukav, The Seat of the Soul (New York, NY: Simon & Schuster, 1990, Fireside Edition), p. 239.
(3) Oprahy Winfrey, Live Your Best Life (Des Moines, IA: Oxmoor House, first edition, September 2005), p. 239.
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