
14 FEBRUARI 2010 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt 100: 
Drs. Aleid Schilder , therapeut en auteur, over 
“GNOSTISCHE OPVATTINGEN over MEDITATIE en SPIRITUALITEIT”. 
 

 

Aleid Schilder is bekend geworden door haar eerste boek, 'Hulpeloos maar 
schuldig', over het verband tussen geloof en depressie. In haar columns in 
Trouw schreef zij over wat zij beschouwt als de grondfout van het christen-
dom:  het scheidingsdenken, o.a. tussen God en mens. Dat leverde haar de 
titel ‘moderne gnostica’ op. 
 
Gnosis, 'innerlijke kennis', heeft als kenmerk dat wie zichzelf kent het Al kent. 
Alles is Eén, dus ook God en mens. Gnostici worden gezien als mystici, die, 
soms via meditatie, de eenheid van alles ervaren. Dat is, volgens Aleid Schil-
der, de ware spiritualiteit. 
In deze tijd zijn meditatie en zogenaamde spiritualiteit 'in'. Helaas is er veel 
kaf onder het koren. In haar vorig jaar uitgekomen boek 'Spiritueel misbruik' 
stelt  zij gevaarlijke praktijken bij 'New Age’,paragnosten en sekten aan de or-
de. 
Werkelijke spiritualiteit is gnostisch, en kenmerkt zich door eenvoud en eer-
bied. Leven in het nu, vertrouwen, beseffen dat God in ons woont, aanvaar-
den dat alles is zoals het is.  
Meditatie en bepaalde (therapeutische) methoden kunnen helpen de-
ze spiritualiteit te ervaren en jezelf te leren kennen en aanvaarden. Daardoor 
besef je ook dat iedereen gelijkwaardig is en straal je compassie en positieve 
energie naar de wereld uit. Centraal staat aandacht, ook voor de natuur. Het 
is ook de enige manier om deze planeet voor ondergang te behoeden. 
 
"Het beste gebed is tot rust te komen in Gods goedheid, in het diepe besef 
dat die zich uitstrekt tot op de bodem van wat wij behoeven." (Julian van Nor-
wich, mystica uit de 15e eeuw) 
 
 
 
De bijeenkomst op 14 februari begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 
13.00 uur. De toegang is vrij. 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf, tel. 0182-399111  

http://www.agnietenconvent.nl/
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