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Kort Recensies
Michael A. Jawer
Welk gevoelstype ben jij?
Twee deskundigen proberen verband te leggen tussen gevoelstype en de twaalf meest voorkomende chronische kwalen. Dat
lukt maar half, maar toch.
Altamira, 212 blz., € 15,95
Marc Ian Barasch
Leven vanuit compassie
Amerikaanse schrijver gaat na
hoe we ons vermogen tot mededogen kunnen vergroten. Darwin
voorspelde al dat de deugdzaamheid zal triomferen.
Altamira, 336 blz., € 24,95
E. van den Berg, F. Bosman
Handboek kerk en social media
Er ontstaat een nieuwe religieuze socialiteit, waarbij online- en
offlinegebed in elkaar overlopen.
Een overzicht van de vele mogelijkheden zoals twitterdiensten.
Boekencentrum, 165 blz, € 18,90

‘Er bestaat niet iemand
die mij iets aandoet’
“Op Twitter kwam ik anderhalf jaar geleden Paul
Smit tegen. Zijn tweet
was: ‘Wat over het hoofd
wordt gezien, is dat je
helemaal geen individu
bent en geen vrije wil
hebt. Je bent energie in
beweging’, zegt Huub
ter Haar (51), theoloog
en communicatiestrateeg.

‘I

Paul Smit
Het kosmisch plan
Interview met Paul
Smit over advaita
www.a-dvaita.nl,
160 p., uitverkocht

Leo Fijen
Het geheim van de stilte
Levenslessen van eilandsgasten
op Schiermonnikoog. “Een korrel
zand die bijna ieders hart opent
voor de schepping”, schrijft de
televisiemaker die in de wind
religieuze ervaringen opdoet.
Ten Have, 141 blz., € 13,95
Huub ter Haar: “Ten diepste ben ik bewustzijn.”
Beatrice de Graaf
Gevaarlijke vrouwen. Tien militante vrouwen in het vizier
Terrorismedeskundige laat zien
hoe vrouwelijke militanten zoals
Tanja Nijmeijer worden neergezet (‘stout buurmeisje’) en wat
dat met hen doet.
Boom, 383 blz., € 24,90
Margot Kässmann
Middenin het leven
Aan de hand van haar eigen ervaringen - overgang, echtscheiding, borstkanker - schrijft de populaire Duitse theologe over jong
blijven en ouder worden, familie
en relaties, ziekte en geluk.
Meinema, 158 blz., € 16,90

k werd er zo door getroffen dat ik zijn boek
Het kosmisch plan heb gekocht en drie keer
heb gelezen. Dat heeft mijn waarneming
veranderd en ook mijn besef wie God ten
diepste is: de bron van bewustzijn. Ten diepste ben ik niet mijn denken, voelen en mijn
lichaam, maar ben ik bewustzijn en drijf
ik mee met een kosmisch plan.” Paul Smit
studeerde af op de ontwikkeling van het
menselijk bewustzijn en is naast trainer ook
cabaretier. Zijn moeder is op jonge leeftijd
om het leven gekomen bij een auto-ongeluk
tijdens haar werk als ambulance-verpleegkundige. Die klap heeft hij leren accepteren
door zich te verdiepen in de advaita, de
boeddhistische stroming uit India. Ter Haar:
“Alles verloopt volgens plan, schrijft hij, en
ook deze gebeurtenis was precies zoals het
moest zijn. Er bestaat niet iemand die mij
iets aandoet. Er is een bewustzijn dat miljarden vormen aanneemt en een spel speelt
met zichzelf. Ik ga ver met hem mee op die
weg van acceptatie, van het ‘uw wil geschiede’ uit het Onze Vader. Ik ben grootgebracht
met het idee dat ik een individu ben dat te
maken heeft met hebzucht en concurrentie
en voortdurend al die tegenstellingen en
conflicten moet leren hanteren. Maar dat is
helemaal niet nodig.” (CV)

Getuigen van vlees en bloed
“Het probleem van onze samenleving is niet
dat ze geseculariseerd is of een gebrek heeft
aan interesse voor religie.

Integendeel, we zijn in sommige opzichten
juist veel te religieus. We aanbidden te veel
goden.” Zo waarschuwt de Britse oud-overste
van de dominicanen Timothy Radcliffe tegen
de verafgoding van markt en staat. Hij is een
van de zeventien dominicaanse vrouwen en
mannen die aan het woord komt. Zij blijken
getuigen van vlees en bloed te zijn. Advocaat
Henri Burin des Roziers verdedigt met gevaar
voor eigen leven landloze boeren in Brazilië.
Zuster Maria Hanna blijft onder extreme omstandigheden trouw aan de christenen in Irak.

Emilio Platti zet zich in voor betere relaties
met de moslimwereld, terwijl Katharina Pajchel als natuurkundige onderzoek doet in het
CERN in Genève. “We geloven dat onze God
mens werd, daarom moeten ook wij mens
worden als we op een goede manier over God
willen spreken.” (JvH)

Lucette Verboven
Ongewone wegen.
Gesprekken met rondtrekkende predikers
Adveniat, 232 blz.,€ 22,50
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