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sectie: WAARHEID EN RELIGIE
H. 1. Individuele inzichten als basis voor Waarheid.
a. Wetenschap als communicatiemiddel
b. Drie heilige Bronnen als waarheidscriterium
c. Strijd over waarheid dus al aanwezig bij de oorsprong
van het Boeddhisme
d. Onze eigen waarheid

H. 2. Religieuze waarheden.
a. De ontwikkelingsgeschiedenis van religieuze waarheden
b. “Tegenstrijdige berichtgeving” in religie
c. Waarom is het waar wat iemand zegt?
d. Gezonde basistwijfels
e. Guru’s met bepaalde waarheden

H. 3. De spanning tussen spiritualiteit en
goedgelovigheid, een casus.
H. 4. Religieuze misleidingen en dwalingen.
a. Goed en Kwaad als principes om het volk aan te sturen
b. Dubbele moraal doorkruist waarheidsvinding
c. Secularisering als bedreiging?
d. De werking van religieuze overtuigingen
op het onderbewuste
e. Positieve spiritualiteit
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f. Problematische spiritualiteit

H. 5. Emotionele dieptelagen: Schuldgevoel.
a. Het slechte ego
b. Evolutietraagheid, het te trage spirituele groeiproces
c. Moderne normen versus normen van het verleden
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sectie: WAARHEID EN WETENSCHAP
H. 6. Wat is kennen van iets dat waar is?
a. Grondlijnen van kritisch denken: absolute versus
relatieve zekerheden
b. Van alledaagse inzichten naar
wetenschappelijke kennis?
c. Zweverige theorievorming of juist een reële
benadering van de werkelijkheid
d. Wetenschapsmethodiek: Hoe zuiver gaat de
wetenschap te werk? Verificatie versus falsificatie.
e. De werkelijkheid an Sich
f. Das Ding an Sich
g. Waarneming en interpretatie
h. Wetenschappelijke relatieve waarheid
i. Ervaringskennis

H. 7. De monopolisering van waarheid
in de gezondheidszorg.
a. Zorgverzekeraars vergoeden vooral
fabrieksgeneesmiddelen.
b. De waarheid van Volksgebruiken.
c. Gevecht om de waarheid.
d. Ook de overheid werkt de natuurgeneeskunde tegen.
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H. 8. De waarheid van natuurgeneeskunde
gaat niet over rozen!
a. Is de consumentenbond er in het belang van consument?
b. Manipulatie van de waarheid: methoden om alternatieve
geneesmiddelen te devalueren
c. De wetgever gebruiken om informatie aan te sturen
d. De Waarheid achterhaalt hen (farmaceuten) wel
e. Politiek en alternatieve geneeskunde
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sectie: WAARHEID EN POLITIEK
H. 9. Waarheid en politiek. Een moeilijke combinatie.
a. Vervormingen in de aktuele berichtgeving in de politiek,
Amerika’s ‘waarheid’.
b. Wetmatigheden van de kapitalistische V.S. regering
c. De Waarheid van de Vaticaanse staat.
d. De economische politiek van het kapitalisme
creëert haar eigen waarheden
e. De waarheid van Westerse piraten
f. Justitiële dwalingen van voorbije eeuwen.

H. 10. Schijnheilige politiek als obstakel
naar de Waarheid
a.
b.
c.
d.
e.

De wereldwijde rol van de Christendemocraten
Linkse oogkleppen: paradigma-arrogantie
Media zijn mediators van de onwaarheid der politici
Wetenschap in dienst van de overheid
Media in dienst van de overheid
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H. 11. Het verdraaien van de waarheid door
de meeste invloedrijke lobby ter wereld
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