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Veel mensen denken dat de new age beweging een collectie is van vreemde culten, gepopulariseerd
door oude hippies, emotioneel beschadigden en allerlei zonderlingen die gedupeerd zijn door geldhongerige charlatans en egocentrische bedriegers. Dit kan in sommige gevallen waar zijn, maar als
dat het algehele plaatje zou zijn, dan zou ik geen 22 jaar besteed hebben aan het onderzoeken van
deze beweging of geschreven hebben over mijn vaststellingen. De focus van mijn werk ligt niet op
rare religieuze groepen of new age zonderlingen, maar op de breedvoerige pogingen die gedaan
worden om onze hele samenleving te beïnvloeden en te herstructureren.
Eerder dan het creëren van nieuwe instituten, zoals in het geval van culten of sekten, is het doel van
de new age mensen te transformeren binnen bestaande instituten en daarbij de instituten zelf te veranderen! Zoals één schrijver het verklaarde:
“… een nieuwe samenleving vormen in het hart van de oude”.[1]
Naar deze transformatie werd vaak gerefereerd als zijnde een “paradigma shift”. Het woord paradigma betekent “model”, zoals een standpunt of opvatting.
New agers voorspellen dat als er meer en meer mensen contact met leiding van het “hogere zelf”
krijgen, er dan een wereldomvattende “shift” (omschakeling) zal plaatsvinden, waarin de getransformeerde staat zo gewoon zal worden als het kijken naar televisie of het lezen van een krant. Dat
zal het overheersende model of paradigma zijn voor de mensheid.
Eén persoon die een goede inschatting kan hebben over de afmeting van de new age, is de auteur
van bestsellers Eckhart Tolle. In een recent interview onthulde hij de volgende observaties:
“Zonder de oosterse wereld in beschouwing te nemen, schat ik dat op dit moment ongeveer 10%
van de mensen in Noord-Amerika reeds aan het ontwaken zijn. Dat maakt 30 miljoen Amerikanen alleen, … ongeveer 10% van de bevolking van West-Europese landen ontwaakt ook. Dit is
mogelijk voldoende kritische massa* om een nieuwe aarde voort te brengen”.[2]
* Kritische massa: het idee dat een bepaald geloof of gedrag door de hele maatschappij
kan geaccepteerd worden eens dat een aantal mensen zich ernaar gericht hebben.

Veel mensen hebben een soort van benevelde minachting voor hen die zich bezighouden met mysticisme, en daarom geloven zij dat de new age beweging slechts een lichtzinnig gestoei is in het
absurde. Om hierop te antwoorden, wil ik twee punten benadrukken. Ten eerste: miljoenen mensen
hebben echte ervaringen. Ten tweede: deze ervaringen zijn zo oud als de menselijke beschaving.
Het is belangrijk om te begrijpen dat het fundament waarop de new age beweging is gebaseerd de
louter intellectuele acceptatie van ideeën transcendeert. Ze kan niet gezien worden als los van de
mystieke ervaring van waaruit ze voortkomt.
De mysteriescholen zijn de beste bewijzen van de oude aanhangers van het occultisme. Zij waren de
zorgdragers van deze esoterische (verborgen) kennis. Deze scholen vormden de kern van de religieuze praktijken van oude naties en koninkrijken zoals Egypte, China, Chaldea, Perzië, Griekenland en Rome, zowel als van de Azteken en Inca-beschavingen.
De mysteriereligies2 waren zo gelabeld omdat hun leringen geheim gehouden werden voor het gewone volk. In feite komt de term “occult” (betekent: verborgen of geheim) voort uit de mysteriere1
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ligies omdat de meerderheid van de mensen onwetend was over hun ware betekenis. Enkel de priester en ingewijden (ingewijd in verschillende graden of niveaus) verwierven inzicht in deze verborgen ‘waarheden van het universum’.
Wat werd er verborgen of geheim gehouden? Dit kan best opgesomd worden als de kennis van de
wetten en krachten die ten grondslag liggen van het universum maar die niet evident zijn voor de
vijf zintuigen van de normale menselijke perceptie. Fundamenteel leren ze een bewustzijn van de
onzichtbare werelden voor wijsheid en leiding en de ontwikkeling van psychische (i.e. spiritistische) bekwaamheden en spirituele genezingstechnieken.
New age schrijvers verwijzen dikwijls naar de kernleringen van het occultisme als de Oude Wijsheid. Zij verwijzen hiernaar ook als de Geheime Wijsheid, Tijdloze Wijsheid, en de Eeuwige Wijsheid. Velen geloven dat deze Oude Wijsheid teruggevoerd kan worden tot de legendarische beschaving van Atlantis.
Ondanks de enorme geografische afstanden en culturele verschillen, onderwezen de Mysteries dezelfde boodschap:
“Gelukkige en gezegende, u bent goddelijk geworden in plaats van sterfelijk”.[3]
Zij die verwikkeld zijn in de new age beweging werken niet op goed geluk of toevallig. Nee, zij
hebben een missie om innerlijke leiding tot stand te brengen en te ontvangen, opdat dit hen zou tonen wanneer en hoe dat werk moet gedaan worden…. New age schrijver David Spangler maakt
duidelijk wie of wat deze “centrale bron van wijsheid” is, en wat die wil tot stand brengen. Verwijzend naar zijn eigen “spirit guide” (een geest als gids) die “John” heet, schrijft hij:
“Door de jaren heen is duidelijk geworden dat John’s belangrijkste interesse de opkomst is van
een new age [i.e. nieuw tijdperk] en een nieuwe cultuur, en hij identificeert zichzelf als een van
dezen aan de geestelijke kant van het leven wiens specifieke werk het is om die opkomst mogelijk te maken”.[4]
De New age beweging heeft geen echte leiders; enkel volgelingen. Ik hoorde één schrijver / channeler (kanaliseerder) dit heel duidelijk stellen, toen hij onthulde:
“Iedereen, overal, die afstemt op het Hogere Zelf, wordt de transformatie deelachtig. Hun levens
worden dan georkestreerd vanuit andere rijken”.[5]
Dit aspect moet goed begrepen worden om de betekenis van de new age beweging ten volle te vatten. Oppervlakkig kan het lijken dat al deze groepen en enkelingen niet met elkaar geconnecteerd
zijn, maar het volgende citaat werpt licht op de werkelijke situatie. Eén new age schrijver bevestigde:
“Spoedig werd ook duidelijk dat diegenen van ons die dit innerlijke contact ervoeren, instinctief
(en spontaan) naar elkaar toe getrokken werden, om een netwerk te vormen. In de vele jaren
sindsdien, heb ik dit netwerk zien groeien en verwijden om werkelijk de globe te omvatten. Wat
eens een zeldzame ervaring was -- die van een andere persoon te ontmoeten die een gelijkaardige superbewustzijn-aanwezigheid in zijn of haar leven toeliet -- is vandaag een gewone, zelfs
frequente gebeurtenis geworden … Wat ik eens zag als een persoonlijke (en individuele) transformatie, zie ik nu een massieve en collectieve menselijke beweging deelachtig worden”.[6]
In zijn bijzonder onthullend en inzichtrijke boek uit de jaren (19)80, The Emerging New Age, onthulde socioloog J. L. Simmons dat er “tienduizenden” metafysische leraars en counselors in Amerika waren die zich in het proces bevonden van opleiden en leiden van “honderdduizenden” studenten
en cliënten. Hier bovenop hadden “miljoenen” een “sporadische maar echte interesse” in het metafysische. Simmons merkt op:
“Elk van deze kringen groeit in aantal. En er is een gestadige inwendige vooruitgang van mensen: een niet-gebonden persoon beweegt zich naar het actieve, deeltijdse circuit, enzovoorts”.[7]
Simmons concludeerde dat wegens deze toename aan interesse, de beweging zich “verdubbelde in
grootte, elke drie tot vijf jaar”.[8]. De Oude Wijsheid was niet langer iets voor krochten bewonende
mystici! Dit proces van ontmanteling van het oude, en het pasklaar maken van het nieuwe, is waar
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For Many Shall Come in My Name helemaal over gaat. Deze paradigma shift is niet zomaar speculatie - ze is een feit!
Een artikel in Time magazine, oktober 2006, over wat Amerika gelooft, onthult dat 14% van de VSbevolking God ziet als “een hogere macht of kosmische kracht”.[9] Dit zou het aantal bevestigen
waarvan Eckhart Tolle sprak (30 miljoen new agers). Hoe zou enige beweging zo’n enorme aanhang kunnen krijgen, en zo snel? Wat is het dat deze snelle groei aandrijft? Het antwoord op deze
vraag kan niet genegeerd of ontslagen worden.
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I have no doubts that God exists: 66%
I believe in a higher power or cosmic force: 14% ←
I believe in God, but with some doubts: 11%
I don’t believe in anything beyond the physical world: 5%
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