EEN VERDOKEN ERVARING

Spes-forum is een vereniging “van mensen die geloven dat spiritualiteit en zingeving een hefboom
zijn voor zowel persoonlijke groei als maatschappelijke vernieuwing”. In dezen context betekent Spes
“hoop in de heractivering van het spirituele bewustzijn van mensen en organisaties of het inspireren
tot een verbonden en zinvol leven”.
Deze vereniging organiseert op 12 maart 2022 een congres getiteld “Heldere Bronnen” , bestaande
uit een studie van de Islamitische filosoof, theoloog en soefist-mysticus Ibn-Arabi (1165 - 1240)
betreffende zijn inzichten aangaande “Verbeelding en Kosmos “ en Rede en Spiritualiteit.”
Henri Corbin, een autoriteit aangaande het islamitisch soefisme, schreef in 1959 een boek getiteld:
” De scheppende verbeelding volgens het soefisme van Ibn-Arabi”. Daarin beschrijft hij hoe Ibn-Arabi
op jonge leeftijd zwaar ziek wordt met hoge koorts en op het randje van de dood vertoeft. Meer
zelfs: men waant hem al dood… Maar hij ziet zich omringd door een aantal dreigende figuren met
een helachtig uiterlijk. Op dat moment komt een wezen van onbeschrijflijke schoonheid tussenbeide
en verdrijft de duivelse figuren. Hij vraagt aan die reddende figuur wie hij is…Deze passage heeft alle
kenmerken van een NDE. Natuurlijk benoemt Corbin deze ervaring niet als dusdanig: daarop is het
wachten tot 1975 of 16 jaar later. Corbin gaat er niet verder op in: wij weten dus niet in hoeverre
deze ervaring het leven en denken van Ibn-Arabi beïnvloed heeft. Er zijn misschien sporen van terug
te vinden bij het bestuderen van zijn nagelaten geschriften, wat zal gebeuren tijdens de geplande
studiedag op 12 maart 2022. De kans is gering dat op deze studiedag iemand het verband zal leggen
met het fenomeen NDE.
Deze ervaring kunnen we als verdoken beschouwen omdat zij terloops vermeld wordt en niet bij
naam genoemd wordt. De impact van de ervaring op het leven en denken van Ibn-Arabi is evenmin
bekend. Een ongekend aantal mensen hebben doorheen onze geschiedenis een NDE beleefd. Het is
uitzonderlijk dat men er sporen van terugvindt zoals bij de apostel Paulus of bij de Italiaanse dichter
Dante Alighieri (1265-1321). Het is wachten tot 1975 vooraleer het fenomeen uit de verdokenheid
gehaald wordt en heftige discussies ontstaan in wetenschappelijke middens naast een
onophoudelijke stroom van getuigenissen wereldwijd.
Stan Michielsens
Het programma zie je op: https://www.spes-forum.be/wpcontent/uploads/2021/10/FOLDER_Ibn_2021_WEB_def.pdf
Waar? H. Hartinstituut Heverlee Naamsesteenweg 355 3001 Heverlee
Wanneer? Zaterdag 12 maart 2022 van 9.30 u tot 16.00 u, gevolgd door een receptie.
Prijs? Inclusief broodjeslunch en receptie 35 euro 20 euro: studenten
Een uitgebreide bespreking van genoemd boek vindt U terug in een eerder in Levenslicht nr. 9
verschenen artikel: https://bijnadoodervaring.be/pdf/L9Soefisme.pdf

