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Nieuwsbrief

Medisch academistische
high-tech vanuit de grot
van Plato

Dit paleis met gouden muren gedijt op een onstuitbare groei van iatrogene aandoeningen, die vanzelfsprekend lucratief het medisch
gewaande project in stand houden.
In die grot van Plato is de aarde net zoals 600 jaar geleden nog steeds even plat.
En beheersen serotonine of andere stofjes het denkvermogen van zogezegd academisch gevormden in een zonder-kennis kunde.
Immers kennis is in de grot een even groot taboe als de echte realiteit van de dingen.
Zij die er tot beroepsgevormde autoriteiten zijn gepromoveerd, specialiseerden zich in het jargon en de geprojecteerde evidenties van
een catechismus, waarmee een welvarende carrière kan uitgebouwd worden.
Immers, het jargon en positieve evidenties zorgen voor aanzien en rijkdom.
Negatieve evidenties (FIF) en kennis zijn er het grootste taboe.
Niemand beter dan Plato zelf beschreef de realiteit in die grot al een paar duizend jaar geleden.

- Als iemand hem met geweld omhoog voert langs die weg, die steil is en moeilijk begaanbaar, en hem niet loslaat
voordat hij buiten de grot staat, in het volle licht van de zon, zal hij dan dat zonlicht niet als pijnlijk ervaren? Hij zal
zich geen raad weten. Als hij eenmaal in het licht is gekomen en als zijn ogen worden verblind door het zonlicht,
zal hij dan ook maar iets kunnen onderscheiden van wat de werkelijkheid wordt genoemd?
- Dat denk ik niet, zei hij, tenminste niet onmiddellijk.
- Ik denk dat hij zal moeten wennen. In het begin zal hij eerst de schaduwen kunnen onderscheiden, dan de
weerspiegelingen van de dingen in het water, en pas later de dingen zelf. Als hij dan in een later stadium de
verschijnselen in de hemel en de hemel zelf wil waarnemen, kan hij dat het beste ’s nachts doen, bij het licht van
de sterren en van de maan. De dingen in het licht van de zon en de zon zelf kan hij echter nog niet goed zien.
- Natuurlijk.
- Tenslotte kan hij, denk ik, naar de zon zelf kijken en haar ware gedaante aanschouwen. Dan kijkt hij niet naar de
weerspiegelingen ervan in het water of andere oppervlakken, maar naar de zon zelf in haar eigen licht en op haar
eigen plaats.
- Zeker.
- Dan zal hij de conclusie trekken dat het de zon is die de seizoenen en de kringloop van de jaren veroorzaakt en
alle dingen in de zichtbare wereld bestuurt, en dat de zon in zekere zin ook de oorzaak is van al de dingen die hij
en zijn medegevangenen daarbinnen in de grot zagen.
- Zeker, zei hij, dat kan hij pas begrijpen als hij de zon heeft gezien.
- En wat denkt ge? Als hij zich zijn vroegere verblijfplaats herinnert, en wat daar voor wijsheid doorgaat, en zijn
medegevangenen van destijds, zal hij zich dan niet gelukkig prijzen met de verandering en medelijden hebben met
zijn makkers in de grot?
- Zeker, zei hij.
- Stel nu eens voor dat die elkaar overladen met eerbewijzen en loftuitingen, en dat ze geschenken geven aan
degene die het snelst ziet welke schaduw er nu weer voorbijtrekt, of die zich het best kan herinneren in welke
volgorde en in welk verband de dingen zich herhalen, zodat hij het best kan zien wat er gaat gebeuren. Denkt ge
dan dat iemand die aan de grot is ontsnapt, uit is op hun eerbetoon en dat hij degenen die bij de gevangenen in
aanzien staan en op de voorgrond treden, benijdt? Zou hij niet met Homeros veel liever hier op aarde willen leven
‘als dienstknecht van een arm man’ en alles liever verdragen dan er de overtuigingen op na te houden die de
gevangenen erop nahouden, en zo te moeten leven als zij?
- Alles liever dan dat, zei hij.
- Stelt u zich nu eens voor, zei ik, dat zo iemand weer zou afdalen en op dezelfde plaats ging zitten als voorheen.
Zouden zijn ogen niet verduisterd worden als hij zo plotseling in het donker komt?
- Reken maar, zei hij.
- Als hij weer moest wedijveren in het herkennen van de schaduwen met degenen die steeds vastgebonden bleven,
terwijl zijn zicht nog zwak is omdat zijn ogen nog moeten wennen aan de duisternis - en dat zou wel eens een hele
tijd kunnen duren - zou hij dan niet worden uitgelachen door de grotbewoners, en zouden ze niet zeggen dat hij van
zijn uitstapje naar boven met verknoeide ogen is teruggekomen? Daaruit zouden ze opmaken dat het niet de
moeite loont om zelfs maar te proberen naar boven te gaan. Als iemand hen dan probeert los te maken en naar
boven te brengen, zouden ze hem dan niet ombrengen als hij in hun handen valt?
- Vast en zeker, antwoordde hij.
Uit: Plato – Politeia – 514a–518d
Bron: http://www.arsfloreat.nl/uit-plato-deel-10-mythe-van-de-grot.html

Wat volgt komt uit nieuwsbrief 430 (bijna 4 jaar geleden), met gebeurtenissen die zich toen afspeelden.

Verder nog ter illustratie van de oorspronkelijke redenering van deze Griekse wijsgeer, dit beeldverhaal uit hetzelfde jaar 2011.
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