Main Topic
Combinatie van theorie van Maturana mbt fylogenese en Dinnerstein maakt
aannemelijk dat de transformatie van het opgroeiende kind als onderdeel van
de omgeving doorwerkt op de fysiologische ontwikkeling en dus op het
bewustzijn. Kinderen 'erven' het effect van de psychosomatiek op de
betrokken beoefenaar van dit transformatieproces.

Materie kent altijd een fysisch en een mentaal aspect. Er bestaat een primaat
van de geest over materie. Denken heeft invloed op materie en vv. Brahman is
de finale oorzaak achter het geschapen universum, met het vrouwelijke (Shakti)
en het mannelijke (Shiva). hva legt 'incarnatie' ook uit dmv koendalini-yoga.

Oude kennis India en China had weet van innerlijke lichamelijke
magneetvelden en uiterlijke aardmagnetische velden. Hier ligt mogelijk ook
een verklaring voor de interactie tussen het menselijk lichaam en de natuurlijke
omgeving. Life-fields en thought-fields worden ook door de nieuwe
natuurkunde verkend, o.a. bij dieren (Scott, Burr) (zie H4).

3.1. Kernvraag

hva verkent het ecofeminisme en de
yoga voor een antwoord op de
overheersing van de vrouw en de natuur

De overheersing van vrouw en natuur zijn afhankelijk
van patriarchale masculiene samenleving.

basisbegrippen van de
hindoekosmologie.

3.2. Kernprobleem in opvoeding
en wetenschap

De androcentrische natuuroverheersing staat wezenlijke feminisering of
androgynisering van de wereld, waar de mystieke weg heen wil, in de
weg. Zonder feminisering van de samenleving is er geen uitzicht op
betere positie van vrouw en natuur
Merchant "The Death of Nature": het huidige wetenschapsparadigma werkt overheersing van vrouw en natuur in de
hand. Het masculiene denken verdrukt het organistisch denken.

de elektromagnetische
natuur

Pelgrimsroutes en oude kerken lijken afgestemd op aardstralen. Scott brengt
ook verband tussen de vestigingsplaatsen van bedevaartsoorden en
tempels en kloosters en geodetische lijnen in het landschap. Hij vraagt
hoe aardse krachten invloed uitoefenen op life-fields en thought-fields van
mensen. Opvallend veel onverklaarde overeenkomsten tussen culturen.

Het opstijgende kundalini-vuur overbrugt de bipolariteit van de menselijke Shiva en de
vrouwelijke Shakti onder in de wervelkolom en bewerkt alzo de androgyne vereniging
van het mannelijke en het vrouwelijke. De wevelkolom en ruggegraat verbinden als het
ware de hemelse Shiva en de aardse Shakti. De yogi is tijdens meditatie bewust bezig
als medeschepper van het goddelijke; vgl de incarnatie van de Messias als
vleesgeworden woord. De opstijging van koendalini is te vergelijken met de groei van
het embryo. Deze uitleg sluit weer aan bij mystieke conjunctie van man en vrouw in de
gnosis, de mystiek, de alchemie en het taoisme. De ene keer heet het resultaat 'het
kindje', de andere keer levenselixer.

Scott ziet overeenkomst tussen de hindoekosmologie en de
evolutietheorie van Teilhard. Yoga laat concreet zien hoe lichamelijke
activiteiten het proces van innerlijke bevrijding in verbinding brengen met
externe natuurverschijnselen. Hier zijn de lichamelijke natuur en de externe
natuur ingeschakeld in de noogenese. Er kan dus geen tegenstelling
bestaan tussen het godsdienstig streven naar innerlijke verlossing en
het zoeken naar harmonieuze omgang met de natuur.

epiloog

religie en natuurwaarneming

Feminisering van de maatschappij waarin
kinderopvoeding door man en vrouw samen gebeurt,
biedt innerlijke veiligheid door zorg van anderen, niet
door beheersing van omgeving.

Reflecties nav yoga

lichaam en natuurwaarneming

Gnosis: de ontwikkeling van het goddelijk zelfbewustzijn
wordt voorgesteld als een voortdurende conjunctie van
het mannelijke en het vrouwelijke. Vroegere gnostici
stelden God voor als een androgyn wezen. Dit
godsbegrip komt overeen met dat van de procesdenkers
en met de Jungiaanse individuatietheorie.
Astrologie: Jung toonde mogelijk interesse in de astrologie
vanwege de overeenkomst tussen de archetypen en de
typen van de dierenriem. We kunnen niet zonder de
astrologie vanwege de samenhang tussen de terreinen van
geest en lichaam en van mens en natuur.

3.3. Transformatie als oplossing
Natuurmystiek en
ecofeminisme zien verband tussen natuur- en
mens-overheersing. Het
ecofeminisme werkt aan
herstel van het organistisch denken. hva behandelt dus zelfbevrijding
tegelijk met natuurbevrijding en verdiept zich in de
betekenis van androgynie in diverse organistische denkwijzen.

yoga en evolutietheorie

Deze geestelijke en lichamelijke technieken beogen verlossing. De inspanningen
van de yogi zijn vergelijkbaar met de mysticus. Beide voldoen ze aan Brown's
essentiele eis tot 'wederopstanding van het lichaam', aldus Scott in zijn studie
naar Koendalini yoga. Bij beide is alleen resultaat bereikbaar met androgynisering
van het bewustzijn. De yogi streeft in zijn leven naar de vereniging van het
mannelijke en het vrouwelijke, van hemelse Shiva met aardse Shakti.

Scott beschrijft de koppeling van het lichamelijk transformatieproces met de natuurverschijnselen
in de omgeving mbv elektromagnetisme. De elektromagnetische koppeling tussen
psychobiologie van het yogi-lichaam en de natuurmagnetische activiteit zou betekenen dat we
met een uitgesproken concrete natuurmystiek te maken hebben, die in beginsel strookt met de
natuurwetenschap einde 20e eeuw (zie H4).

Margaret Mead over Arapesj in NG

3.3.1. Daarvoor is een persoonlijke transformatie
nodig naar androgyne grondhouding. Singer ziet deze
koppeling van androgynie aan bevrijding van de natuur
ook in de natuurmystiek. Zie Franciscus, Boehme,
Teilhard de Chardin in H2.

H 3. Ecofeminisme

Het lichaam is een belangrijk instrument voor interactie van het innerlijk
geestelijk proces met de uitwendige natuurlijke omgeving

Dinnerstein over zoon of
dochter van moeder

3.3.2. Praktijk van kundalini-yoga

Alchemie: de aarde wordt gezien als een baarmoeder en
de zon als bevruchter of vroedvrouw. De alchemist wilde
dit natuurlijke proces van zon en aarde, van verbinding
van mannelijk en vrouwelijk, in het klein versnellen -in zijn
stoofpot- . De innerlijke mystieke ervaring werd
gekoppeld aan de uiterlijke natuurverschijnselen.
Taoisme. Hierin komen alle genoemde terreinen van de
ecofeministische invalshoek samen. Het taoisme bevat de
uitgangspunten van de gnosis, de astrologie, de alchemie en yoga.
Het streeft naar evenwicht tussen vrouwelijk en mannelijk en de
natuurproblematiek zou opgelost kunnen worden met de
transformatie tot het androgyne bewustzijn. In deze constatering
schuilt de sympathie van hva voor het taoisme!
Yoga. Ook de koendalini-yoga van het hindoeisme
sluit aan bij de transformatie van het taoisme en de
andere organistische stromingen. De transformatie
vindt plaats door uitgesproken lichaamsmystiek.

