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Proloog	:	Het	klinkt	magisch.	
	

Heb	jij	ooit	al	iets	magisch	ervaren?	

Misschien	is	dit	een	vreemde	openingszin	voor	wat	in	essentie	een	verhaal	
is	over	een	wetenschappelijke	revolutie,	maar	probeer	me	toch	even	te	vol-
gen.		

Je	zal	merken	hoe	deze	eenvoudige	vraag	uiteindelijk	zal	leiden	tot	een	heel	
aantal	praktische	oplossingen	die	de	wereld	kunnen	veranderen:	van	leren	
hoe	we	vele	chronische	problemen	zelf	kunnen	genezen,	of	hoe	we	onze	vol-
ledige	hersencapaciteit	kunnen	ontwikkelen,	tot	het	stoppen	van	terrorisme	
en	corruptie	op	wereldschaal…	en	zelfs	het	oplossen	van	de	opwarming	van	
de	aarde.		

Alles	staat	met	elkaar	in	verbinding.	

Dus…	heb	jij	ooit	in	je	leven	magie	ervaren?	

Ik	heb	het	hier	niet	over	de	trucjes	van	David	Copperfield	–	ik	heb	het	over	
echte	magie.	

Hier	zijn	enkele	voorbeelden	van	wat	ik	bedoel	met	“magisch”	:	 	

• dromen	dat	een	geliefde	iets	 is	overkomen.	En	dan	merken	dat	het	
echt	is	gebeurd.	

• denken	aan	een	vriend(in)	die	je	al	jaren	niet	meer	hebt	gesproken	
en	kort	daarna	belt	hij/zij	je	op.	

• een	 sterk	 gevoel	 ervaren	 dat	 je	 iets	moet	 doen,	 ook	 al	 kan	 je	 niet	
verklaren	waarom,	en	later	blijkt	dat	het	de	perfecte	beslissing	was.
	 	 	 	 	 	

En	het	ultieme	voorbeeld	:	

• Vanuit	het	diepste	van	je	hart	iets	wensen	en	dan	zien	hoe	gebeur-
tenissen	 zich	 rondom	 jou	 openbaren	 alsof	 ze	 “georganiseerd”	 zijn	
met	als	doel	jouw	wens	in	vervulling	te	laten	gaan.	 	

	
Zulke	 ervaringen	 omschrijf	 ik	 als	 “magisch”.	 Ze	 duiden	 op	 een	 vorm	 van	
verbondenheid	tussen	onze	innerlijke	gedachten	en	wat	er	in	de	buitenwe-
reld	gebeurt…	

…	Tenzij	het	toeval	is.	

Op	 school	hebben	we	geleerd	dat	er	geen	verband	bestaat	 tussen	onze	 in-
nerlijke	geest	en	de	uiterlijke	wereld.	Het	is	duidelijk	dat		we	alleenstaande	
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objecten	zijn	die	rondwandelen	in	een	wereld	vol	andere	geïsoleerde	objec-
ten.	Enige	ervaring	van	verbondenheid	is	dus	onmogelijk.	

Dus	…	Toeval	:	dat	ene	woord	dat	alle	magie	te	niet	doet.	

Het	moet	toeval	zijn,	niet?	Want	wat	is	anders	het	alternatief?	Dat	alles	wat	
we	over	het	universum	hebben	geleerd,	fout	is?	

Als	het	geen	toeval	is	dan	moet	er	niet	alleen	een	soort	onzichtbaar	verband	
bestaan	tussen	onze	gedachten	en	gebeurtenissen.	Maar	door	deze	verbin-
ding	 kunnen	 gebeurtenissen	 in	 de	 buitenwereld	 innerlijke	 gedachten	 ver-
oorzaken.	 En	wat	 zelfs	 nog	wonderbaarlijker	 is,	 is	 dat	 onze	gedachten	ge-
beurtenissen	zouden	veroorzaken.	

Dat	klinkt	als	een	redelijk	diepe	konijnenpijp	–	iets	dat	zo	ingewikkeld	is	dat	
het	gemakkelijker	is	om	het	te	duiden	als	toeval	en	op	te	houden	erover	na	
te	 denken.	 En	dat	 is	 precies	wat	we	 al	 duizenden	 jaren	 lang	 aan	het	 doen	
zijn.	

Makkelijker	om	niet	te	veel	vragen	te	stellen	die	ons	uit	onze	comfort	zone	
halen,	niet?	

Wel,	dat	hangt	ervan	af	hoe	comfortabel	onze	comfort	zone	is.	

Laten	we	dus	 een	 andere	 vraag	 stellen	 :	 “Heb	 jij	 nog	nooit	 in	 je	 leven	 iets	
magisch	meegemaakt?”	

Je	leeft	je	leven	zoals	het	verwacht	wordt.	Je	gelooft	niet	in	al	die	onzin	over	
magie.	 Je	 focust	 je	 enkel	 op	 een	 goede	 job	 vinden,	 	 een	 leuk	 huis	 en	 een	
mooie	auto	kopen	en	de	kinderen	op	te	voeden.	

Goed	gedaan.	

En	 ben	 je	 tevreden?	 Ik	 bedoel	 volledig	 tevreden	 –	met	 een	 vol	 gevoel	 van	
vreugde	elke	minuut	van	de	dag?	

Ik	durf	te	wedden	dat	je	zelfs	niet	gelooft	dat	dit	mogelijk	is.	 	Ik	wed	dat	je	
gelooft,	 zoals	 bijna	 iedereen,	 dat	 de	 emotionele	 achtbaan	 van	 hoogtes	 en	
laagtes	die	wij	het	leven	noemen,	“normaal”	is.	

Ik	kan	je	verzekeren	dat	de	meeste	mensen	zich	niet	volledig	tevreden	voe-
len.	 Zelfs	 al	 leven	 zij	 een	 leven	 zoals	 dat	 van	hen	 verwacht	wordt,	 zelfs	 al	
bezitten	ze	alle	materiële	dingen	die	ze	wensen.	Toch	blijft	er	een	gevoel	dat	
er	 iets	ontbreekt.	 Ze	voelen	dat	 er	 iets	meer	moet	 zijn,	maar	weten	niet	 te	
omschrijven	wat	dit	“iets”	is.	
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We	gaan	allemaal	op	onze	eigen	manier	op	zoek	naar	“meer”.	Voor	sommi-
gen	betekent	dit	meer	geld,	meer	macht,	meer	roem.	Anderen	willen	meer	
betekenis,	meer	 liefde,	meer	geluk,	meer	 spiritualiteit…	Het	maakt	niet	uit	
hoeveel	we	hebben.	Het	lijkt	alsof	we	allemaal	alsmaar	meer	willen.	

Intussen	zegt	ons	verstand	dat	we	dwaas	zijn.	We	zouden	gelukkig	moeten	
zijn	met	wat	we	hebben.	Er	zijn	tenslotte	vele	anderen	die	veel	minder	heb-
ben	 dan	wij.	 Maar	 het	 is	 niet	 zo	 gemakkelijk	 om	 ons	 innerlijke	 verlangen	
naar	meer	het	zwijgen	op	te	leggen.	Daar	begint	de	strijd	tussen	onze	gevoe-
lens	en	ons	verstand.	Een	strijd	die	zelfs	extreem	rijke	mensen	in	een	ernsti-
ge	depressie	kan	brengen.	

Hopelijk	 zal	dit	boek	helpen	een	eind	 te	maken	aan	deze	 strijd.	 Je	 zal	ont-
dekken	dat	het	gevoel	het	bij	het	 juiste	eind	heeft	en	dat	het	verstand	 zich	
vergist.	Het	 ligt	 in	onze	natuur	om	te	verlangen	naar	meer.	Het	 is	onze	op-
voeding	die	 ons	 in	 de	 verkeerde	 richting	 heeft	 gestuurd,	 door	 ons	 te	 laten	
geloven	dat	we	veel	beperkter	zijn	dan	we	in	werkelijkheid	zijn.	

We	zijn	opgevoed	om	onszelf	te	zien	als	een	materieel	object	dat	beperkt	is	
tot	ons	lichaam.	Zo	zijn	we	allemaal	van	elkaar	gescheiden.	In	werkelijkheid	
zijn	we	veel	groter,	veel	mooier	en	veel	krachtiger	dan	we	ons	ooit	in	onze	
wildste	dromen	hebben	kunnen	voorstellen.	

In	Deel	1	 van	dit	boek	stel	 ik	een	eenvoudige	hypothese	voor	die	ons	zal	
toelaten	om	te	begrijpen	hoe	onze	geest	(of	ons	bewustzijn,	wat	een	correc-
ter	woord	is)	zowel	verbonden	is	met	ons	lichaam	als	tegelijkertijd	ook	veel	
groter	is	dan	ons	lichaam:	Hoe	onze	geest	met	iedereen	verbonden	is	via	een	
veld	van	bewustzijn.	

In	Deel	2	ontdekken	we	dat	de	fysica	tegenwoordig	bevestigt	dat	dit	zelfde	
bewustzijnsveld	ook	de	bron	 is	van	alle	materiële	gebeurtenissen.	Einstein	
noemde	 dit	 het	 “Unified	 Field”,	 het	 “Verenigd	 Veld”.	 Via	 dit	 veld	 zijn	 onze	
gedachten	en	materiële	gebeurtenissen	wel	degelijk	verbonden.	

Dit	 is	onze	konijnenpijp,	en	we	duiken	er	gewoon	 in.	 Je	zal	zien	dat	het	ei-
genlijk	allemaal	vrij	eenvoudig	 is.	 Je	zal	eveneens	merken	dat	er	veel	meer	
wetenschappelijk	 bewijs	 bestaat	 om	 deze	 hypothese	 te	 bevestigen	 dan	 je	
zou	verwachten.	

Eender	welke	 “magische”	 ervaring	 die	we	meemaken	 is	 slechts	 een	 glimp	
van	dit	bewustzijnsveld,	deze	verbinding	tussen	onszelf	en	onze	omgeving.	
Voor	 sommigen	 zijn	 zo’n	 ervaringen	vanzelfsprekender	dan	voor	 anderen,	
maar	bijna	iedereen	heeft	ze	wel	al	eens	meegemaakt.		

Bovendien	kunnen	wetenschappers	ze	onderzoeken.	Uit	 één	van	zulke	on-
derzoeken,	beschreven	in	het	boek	Conscious	Universe,	van	Dean	Radin	blijkt	
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dat	67	%	van	de	bevolking	deze	verbinding	tussen	hun	innerlijke	gedachten	
en	een	manifestatie	 in	de	buitenwereld	reeds	op	een	heldere	manier	heeft	
ervaren	(gewoonlijk	worden	deze	ervaringen	beschreven	als	“paranormale	
ervaringen”).	

Als	 twee	 op	 de	 drie	mensen	 dit	 al	 duidelijk	 hebben	 ervaren,	 geloven	we	 dan	
echt	nog	steeds	dat	het	allemaal	alleen	maar	toeval	is?	

Ik	vond	dat	één	van	de	mooiste	manieren	om	dit	universele	bewustzijnsveld	
te	beschrijven	komt	uit	de	Stars	Wars	film	The	Empire	Strikes	Back,	wanneer	
Yoda	de	“Force”	omschrijft	(net	vóór	hij	zijn	eigen	magisch	trucje	deed:	een	
ruimteschip	verplaatsen	met	enkel	een	beweging	van	zijn	hand)	:	

Mijn	bondgenoot	…	is	de	Kracht	
En	een	krachtige	bondgenoot	is	het	
Zij	schept	leven	…	en	laat	het	groeien	

Haar	energie	omringt	ons…	en	verbindt	ons	
Stralende	wezens	zijn	we,	niet	deze	ruwe	materie	

Voel	de	Kracht,	rondom	jou	
Tussen	jou,	mij,	de	boom,	de	stenen	overal	

Zelfs	al	 is	dit	duidelijk	sciencefiction	(weinig	kans	dat	we	 in	de	nabije	 toe-
komst	met	de	beweging	van	onze	hand	 ruimteschepen	 zullen	kunnen	ver-
plaatsen)	toch	is	het	een	verrassend	accurate	beschrijving	voor	dat	veld	dat	
we	in	dit	boek	gaan	bespreken.	

Dat	brengt	ons	bij	de	volgende	vraag	.	Als	deze	“Kracht”	echt	is,	betekent	dit	
dan	 ook	 dat	 het	mogelijk	 is	 om	 “de	Kracht	 te	 voelen”?	 Is	 het	mogelijk	 om	
deze	verbinding	tussen	alles	en	iedereen	te	ervaren?	

En	de	vraag	die	nog	belangrijker	is	 :	Wat	als	de	echte	reden	dat	onze	geest	
altijd	 zoekt	 naar	meer,	 gewoon	 is	 omdat	 hij	 zich	met	 alles	verbonden	wil	
voelen?	Wat	als	de	geest	zich	nooit	volledig	vervuld	zal	voelen	 tot	hij	deze	
ervaring	heeft	(hoeveel	“dingen”	we	ook	bezitten)?	

In	vroegere	tijden	hadden	mensen	inderdaad	technieken	om	deze	Kracht	te	
ervaren.	Met	het	voorbij	glijden	van	de	tijd	zijn	deze	methodes	echter	verlo-
ren	geraakt.	

Dit	verlies	is	de	grootste	tragedie	die	de	mensheid	ooit	is	overkomen.	

Ik	weet	dat	dit	een	sterke	uitspraak	is,	maar	wacht	tot	je	ontdekt	wat	er	ge-
beurt	wanneer	mensen	zich	dit	terug	beginnen	te	herinneren.	

Dat	is	het	waarover	dit	boek	in	essentie	gaat.	

Je	zal	verbaasd	zijn.	
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Ongeveer	60	 jaar	geleden	werd	de	 techniek	om	dit	veld,	deze	 “Kracht”,	di-
rect	te	ervaren	herontdekt,	en	werd	ze	opnieuw	over	de	hele	wereld	aange-
leerd.	Je	hebt	er	heel	waarschijnlijk	al	over	gehoord	–	het	is	op	dit	moment	
namelijk	één	van	de	meest	beoefende	mentale	technieken	ter	wereld.	

Het	is	vrijwel	ook	heel	waarschijnlijk	dat	 je	geen	enkel	 idee	hebt	waarover	
deze	 techniek	werkelijk	 gaat.	Want	 het	 is	 tegelijkertijd	 de	meest	 verkeerd	
begrepen	techniek	in	de	wereld.	

Laten	we	het	eens	uittesten.	Waaraan	denk	je	wanneer	je	dit	leest	:	“Trans-
cendente	Meditatie”?	

Net	zoals	iedereen,	denk	je	wellicht	dat	dit	een	meditatietechniek	is,	juist?	

Fout.	

Eigenlijk	 is	deze	techniek	in	bijna	elk	opzicht	precies	het	tegenovergestelde	
van	wat	 de	meeste	mensen	 als	 “meditatie”	 beschouwen.	 Als	men	 vandaag	
aan	“meditatie”	denkt,	dan	denken	we	aan	een	vorm	van	de	geest	onder	con-
trole	houden,	meestal	door	een	vorm	van	concentratie	(op	de	ademhaling	of	
op	een	geluid	of		door	“je	gedachten	te	aanschouwen”).	

Het	is	juist	omdat	men	meditatie	op	deze	manier	verkeerd	heeft	begre-
pen,	dat	de	techniek	om	deze	Kracht	te	ervaren	is	verloren	gegaan.	

Concentratie,	 of	 elke	 vorm	 van	 controle,	 onderdrukt	 de	 natuurlijke	 aanleg	
van	de	geest	om	naar	méér	te	gaan	(door	de	geest	geforceerd	te	richten	op	
één	aandachtspunt).	Echte	meditatie	gaat	deze	aanleg	echter	gebruiken.	Als	
meditatie	op	de	juiste	manier	wordt	uitgevoerd	(wat	betekent,	leren	om	de	
geest	op	het	juiste	pad	te	richten,	maar	zonder	concentratie	of	controle)	dan	
zal	de	geest	zich	vanzelf	naar	de	ervaring	van	de	Kracht	toe	bewegen.		

Volgens	de	theorie	die	we	in	dit	boek	gaan	bespreken	is	deze	Kracht	effectief	
de	bron	van	alles,	en	het	is	precies	deze	ervaring	die	de	geest	wil	bereiken.	
Maharishi	 Mahesh	 Yogi,	 de	 grondlegger	 van	 de	 Transcendente	 Meditatie-
techniek	 (of	 kortweg	 TM)	 heeft	 dit	 veld	 omschreven	 als	 “meer	 dan	 het	
meeste”.	Als	we	het	verlangen	van	de	geest	naar	méér	gebruiken	en	we	die	
op	 de	 juiste	manier	 richten	dan	zal	dit	 verlangen	naar	méér	ervoor	zorgen	
dat	de	geest	vanzelf		naar	dit	veld	gaat.	Dit	gebeurt	allemaal	op	een	natuur-
lijke	manier,	 zonder	 inspanning,	 net	 zoals	 ijzerzaagsel	 spontaan	 door	 een	
magneet	wordt	aangetrokken,	en	er	spontaan	naartoe	zal	bewegen.	

Het	proces	waarbij	je	dit	veld	ervaart,	noemen	we	transcenderen…en	met	de	
juiste	techniek	wordt	dit	het	gemakkelijkste	wat	je	ooit	hebt	gedaan.	Ieder-
een	kan	het	op	een	paar	dagen	leren.	Toch	zijn	de	resultaten	van	deze	erva-
ring	spectaculair.	
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We	bekijken	dit	in	detail	in	Deel	3	van	dit	boek.	We	zullen	zien	hoe	ons	
zelfvertrouwen	 verbetert,	 hoe	 stress	 verdwijnt	 en	 hoe	 chronische	 proble-
men	 zoals	 angst,	 depressie,	 slapeloosheid,	 verslavingen,	 hoge	 bloeddruk,	
ADHD,	enz.	spontaan	beginnen	te	helen.		

En	dat	 is	nog	maar	het	begin.	We	zullen	ook	 leren	hoe	onze	hersenen	zich	
ontwikkelen	gebaseerd	op	de	ervaringen	die	we	hebben,	en	hoe	deze	erva-
ring	 van	 alles	 een	 uniek	 meetbaar	 effect	 heeft	 op	 onze	 volledige	 hersen-
ontwikkeling	 (iets	 wat	 men	 met	 geen	 enkele	 andere	 “meditatie”	 techniek	
gemeten	heeft).	

Uiteindelijk,	door	continue	herhaling	van	deze	ervaring,	bereikt	de	geest	die	
toestand	die	de	meesten	onder	ons	voor	onmogelijk	houden.	Een	staat	van	
permanente	innerlijke	tevredenheid	en	geluk,	onafhankelijk	van	de	omstan-
digheden	om	ons		heen.	

Geloof	het	of	niet,	maar	de	meeste	mensen	krijgen	reeds	in	de	eerste	week	
na	het	leren	van	de	TM-techniek	een	eerste	glimp	te	zien	van	deze	verande-
ringen.	

Maar	dat	 is	nog	maar	het	begin.	Zelfs	 in	de	groep	van	6	miljoen	mensen	
die	deze	techniek	al	geleerd	hebben,	zijn	er	maar	weinigen	die	beseffen	dat	
het	voelen	van	de	Kracht	slechts	de	eerste	stap	is.	Van	zodra	men	getraind	is	
om	de	Kracht	te	voelen,	kunnen	gevorderde	technieken	aangeleerd	worden	
(het	TM-Sidhi	programma)	om	de	Kracht	te	leren	gebruiken.	

Hier	 begint	 de	 echte	magie.	 	 Ik	 had	 het	 geluk	 om	deze	 training	 te	 kunnen	
volgen	op	 jonge	 leeftijd.	De	enige	manier	waarop	 ik	het	 toen	kon	beschrij-
ven,	was	dat	het	heel	erg	leek	op	een	Jedi	Knight-training	(of	een	opleiding		
in	Zweinstein,	als	Harry	Potter	meer	jouw	ding	is).	Toegegeven,	er	was	(he-
laas)	geen	sprake	van	lichtsabels	of	toverstokken,	dat	is	het	fictieve	gedeel-
te.	Het	draait	om	de	essentie	van	de	training,	leren	hoe	je	een	verlangen	in	je	
geest	kan	omzetten	naar	een	manifestatie	in	de	wereld	rondom	jou.	

En	in	mijn	geval	bleek	het	echt	wel	te	werken.	Toen	ik	19	was,	startte	ik	een	
netwerk	op	om	videogames	te	ruilen.	Ik	had	amper	100	EUR	startkapitaal	en	
geen	enkele	ervaring	op	het	gebied	van	zaken	doen.	Het	enige	waarop	ik	kon	
bouwen,	was	 verschillende	 jaren	 ervaring	met	 deze	 training	 en	 behoorlijk	
wat	magie	als	resultaat	(een	scherpe	intuïtie,	de	juiste	gedachte	op	het	juiste	
moment,	iets	verlangen	en	het	zien	gebeuren,	enzovoort).	Lang	verhaal	kort,	
op	amper	22	jarige	leeftijd	had	ik	een	bedrijf	met	een	omzet	van	5	miljoen	
EUR*.		

																																																																				
*	Ik	heb	ook	geleerd,	op	een	pijnlijke	manier,	dat	deze	training	constant	oefenen	vereist,	net	zoals		
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Dat	is	slechts	één	voorbeeld.	Er	zijn	tal	van	verhalen	die	nog	veel	spectacu-
lairder	zijn.		Zoals	de	verhalen	van	de	middelbare	schoolstudenten	die	vanaf	
jonge	 leeftijd	Transcendente	Meditatie	 beoefenen	 als	 deel	 van	hun	 lessen-
pakket	en	het	 ene	wereldkampioenschap	 na	het	 andere	 in	 “creatief	proble-
men	oplossen”	winnen.	Ze	krijgen	eenvoudigweg	de	juiste	creatieve	gedach-
te	op	het	juiste	moment	(dat	is	in	essentie	wat	intuïtie	is)	waardoor	ze	erin	
slagen	om	honderdduizenden	andere	kinderen	over	de	hele	wereld	in	deze	
competities	te	verslaan.		

Of	neem	nu	Ray	Dalio,	eigenaar	en	CEO	van	het	grootste	hedge	fund	ter	we-
reld,	 met	 een	 waarde	 van	 160	 miljard	 USD.	 Dalio	 beschrijft	 hoe	 TM	 hem	
heeft	geholpen	om	van	een	ondermaatse	student	uit	te	groeien	tot	één	van	
de	meest	 succesvolle	handelaars	op	Wall	Street.	Dalio	 is	één	van	de	meest	
gulle	 schenkers	 aan	 de	 David	 Lynch	 Foundation	 die	 al	 aan	 meer	 dan	
500.000	 kansarme	 kinderen	 de	 kans	 gegeven	 heeft	 om	de	 TM-techniek	 te	
leren.	

Maar	zelfs	dit	is	allemaal	nog	maar	het	begin.	Het	echte	verhaal	in	dit	boek	
gaat	over	veel	meer	dan	begrijpen	hoe	“magie”	werkt	of	hoe	 je	het	kan	ge-
bruiken	om	meer	succes	en	tevredenheid	in	je	leven	te	brengen.	

Dit	boek	gaat	over	de	ontdekking	van	een	uitermate	krachtige	manier	
om	het	lot	van	de	mensheid	te	veranderen.	

Het	werkt	heel	eenvoudig:	Als	slechts	enkelen	onder	ons	leren	om	deze	ver-
binding	 tussen	 iedereen	en	alles	 te	 ervaren,	 en	ook	 leren	om	deze	verbin-
ding	 door	 middel	 van	 gevorderde	 TM-Sidhi	 technieken	 te	 gebruiken	 dan	
gaan	ze	spontaan,	als	neveneffect,	ook	de	verbinding	tussen	de	mensen	rond-
om	hen	verlevendigen.	Plots	begint	iedereen	zich	opeens	meer	verbonden	te	
voelen	met	 elkaar.	 Iedereen	begint	 spontaan	 anders	 te	denken	en	 zich	 an-
ders	te	gedragen.	

Beeld	 je	 eens	even	 in	dat	we	 in	een	wereld	 zouden	 leven	waarin	 iedereen	
zich	 zo	 verbonden	 voelt	met	 de	 anderen	 dat	 de	 gedachte	 een	 andere	 per-
soon	te	kwetsen	zelfs	niet	meer	zou	opkomen.	In	die	wereld	zou	het	pijn	doen	
van	een	ander	even	dwaas	aanvoelen	als	met	je	linkerhand	een	hamer	nemen	
om	op	je	rechterhand	te	slaan.	Je	zou	het	zelfs	nooit	in	overweging	nemen.	

Stel	 je	voor	dat	we	 in	een	wereld	 leven	waarin	mensen	zich	zo	verbonden	
voelen	met	de	natuur	dat	 iedereen	 spontaan	 afstand	zou	doen	van	vervui-
lende	technologieën.	Het	zou	niet	nodig	zijn	om	overheidsmaatregelen	op	te	
leggen	 om	 de	 opwarming	 van	 de	 aarde	 te	 bestrijden.	 Iedereen	 zou	 erop	
staan	om	zelf	die	maatregelen	te	gaan	toepassen.	

																																																																																																																																																																
je	in	competitiesporten	voortdurend	moet	blijven	trainen	als	je	aan	de	top	wil	blijven.	
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Zou	dit	geen	magische	wereld	zijn?	

Wel,	je	zal	snel	genoeg	ontdekken	dat	het	niet	alleen	mogelijk	is	om	zo’n	we-
reld	te	creëren,	maar	dat	het	zelfs	belachelijk	gemakkelijk	is.	We	zouden	het	
in	een	paar	weken	kunnen	doen	als	we	dat	echt	zouden	willen…En	de	kos-
ten	zijn	zo	laag	dat	onze	regeringen	zoveel	geld	zouden	besparen	dat	ze	zelfs	
onze	belastingen	zouden	kunnen	verlagen.	

We	zullen	zien	dat	dit	niet	zomaar	een	mooie	theorie	is.	De	“technologie”	om	
deze	wereld	te	scheppen	is	al	verschillende	keren	gebruikt;	tijdens	20	spec-
taculaire	 wetenschappelijke	 experimenten	 die	 een	 belangrijke	 rol	 hebben	
gespeeld	 in	 enkele	 van	 de	 meest	 positieve	 gebeurtenissen	 van	 de	 laatste	
eeuw.	Denk	maar	aan	het	einde	van	verschillende	oorlogen	en	zelfs	de	val	
van	de	Berlijnse	muur.	

Ik	durf	wedden	dat	het	verhaal	over	hoe	deze	experimenten	hebben	plaats-
gevonden	 één	 van	 de	meest	 fascinerende	 verhalen	 is	 dat	 je	 ooit	 zal	 lezen	
(een	verhaal	dat	erg	weinig	mensen	kennen…	en	het	is	hoog	tijd	dat	we	hier	
verandering	in	brengen).	

Deze	20	 experimenten	 zijn	 niet	 alleen	de	meest	 succesvolle	 in	 de	 hele	 ge-
schiedenis	van	de	sociale	wetenschappen.	Ze	vormen	ook	het	meest	gefun-
deerde	bewijsmateriaal	dat	er	inderdaad	een	Veld	tussen	ieder	van	ons	be-
staat	waarlangs	we	elkaar	beïnvloeden,	en	dat	we	deze	invloed	kunnen	ge-
bruiken	voor	het	welzijn	van	de	hele	wereld.	

Je	staat	op	het	punt	te	ontdekken	dat	“magie”	eigenlijk	heel	wetenschappe-
lijk	kan	zijn.	

	Het	enige	wat	we	nodig	hebben,	is	het	juiste	paradigma.	

De	 technologieën	 die	 in	 dit	 boek	 beschreven	 worden	 kunnen	 de	 grootste	
(positieve)	transformatie	ooit	gezien	teweegbrengen.	De	enige	vereiste	is	dat	
voldoende	mensen	weten	dat	dit	bestaat,	 en	het	begrijpen.	Daarom	heb	 ik	
beslist,	 ondanks	 het	 feit	 dat	 ik	 er	 15	 jaar	 heb	 over	 gedaan	 om	dit	 boek	 te	
schrijven,	om	het	volledige	boek	gratis	weg	te	geven.		Iedereen	kan	het	gra-
tis	downloaden	op	www.veldparadigma.com	(www.fieldparadigm.com	voor	
de	Engelse	versie).	

Ik	ga	jouw	hulp	echter	nodig	hebben	om	iedereen	te	bereiken.		
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Deel	1	:	Het	veldparadigma	in	een	oogopslag	
		
Het	 mooiste	 wat	 we	 kunnen	 ervaren	 is	 het	 mysterieuze.	 Dit	 is	 de	
bron	 van	 alle	 ware	 kunst	 en	 wetenschap.	 Diegene	 voor	 wie	 deze	
emotie	 een	 vreemdeling	 is,	 die	 niet	 langer	 stil	 kan	 staan	 om	dit	 te	
aanschouwen	in	vol	ontzag,	is	zo	goed	als	dood.	Zijn	ogen	zijn	geslo-
ten.		
	

Albert	Einstein	
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Deel	1	:	Overzicht	
In	dit	deel	onderzoeken	we	een	nieuwe	hypothese	over	de	ware	aard	van	
het	 menselijk	 bewustzijn.	 Deze	 hypothese	 zal	 ons	 doen	 inzien	 dat	 we	
veel	groter,	mooier	en	krachtiger	zijn	dan	we	ooit	durfden	geloven.	

Vanuit	dit	nieuwe	perspectief		kunnen	heel	wat	fundamentele	levensvra-
gen	plots	eenvoudig	beantwoord	worden.	

We	krijgen	ook	een	eerste	overzicht	van	wat	het	betekent	om	onze	ware	
aard	te	ervaren	en	welke	diepgaande	veranderingen	er	uit	volgen,	voor	
onszelf	en	voor	de	hele	wereld.	

	

Een	ontmoeting	met	de	president	
19:00u,	 op	 een	 donkere	 avond	 in	 januari	 2006.	 Ik	 rij	 (veel	 te	 snel)	 op	 de	
snelweg	terwijl	er	door	mijn	hoofd	maar	één	gedachte	stormt.	“Waarom	ik?”		

Een	 uur	 geleden	werd	 ik	 opgebeld.	 “We	 vliegen	naar	Afrika	 voor	 een	 ont-
moeting	met	de	president	van	Guinee-Bissau.	We	gaan	er	onze	technologie-
en	 voorstellen	 om	 hun	 burgeroorlog	 te	 stoppen.	 We	 hebben	 een	 privéjet	
gecharterd,	die	vertrekt	in	Maastricht	binnen	twee	uren.	Maharishi	zei	dat	je	
mee	kon	komen,	als	je	dat	wilde“	Wil	ik	graag	meereizen?	Dat	zal	wel	–	pri-
véjets	en	ontmoetingen	met	presidenten	klinken	altijd	best	wel	 leuk.	Maar	
in	mijn	hoofd	bleef	de	gedachte	rondtollen	“Waarom	ik?”.		

De	 meeste	 topmanagers	 en	 wetenschappers	 van	 Maharishi’s	 organisatie	
zouden	 aanwezig	 zijn.	Maar	 ik	was	 geen	wetenschapper	 en	 zeker	 al	 hele-
maal	geen	topmanager.	Ik	had	niet	eens	een	officiële	functie.	Nu	en	dan	deed	
ik	wat	vrijwilligerswerk,	meer	niet.	

20.15h:	 Ik	kom	aan	op	het	vliegveld.	Het	vliegtuig	staat	al	op	de	startbaan,	
klaar	om	te	vertrekken.	Maar	de	rest	van	de	groep	is	er	nog	niet	en	de	lucht-
haven	sluit	binnen	enkele	minuten.	Als	ze	er	niet	vlug	zijn	dan	kunnen	we	
niet	opstijgen.		

20.30:	 Ze	 komen	 toe,	 nog	 net	 op	 tijd.	 Ik	 zie	 acht	mensen	 uit	 de	 limousine	
springen	en	 ik	help	om	de	bagage	uit	 te	 laden.	 Ik	vraag	wat	er	 in	de	grote	
versterkte	koffers	zit.	Een	assistent	antwoordt	langs	zijn	neus	weg	:	“Oh,	dat	
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is	materiaal	om	een	satellietverbinding	op	te	stellen	voor	de	videoconferen-
tie.	Waar	we	naartoe	gaan,	is	er	waarschijnlijk		geen	internetverbinding.”	

Alle	groepsleden	zijn	erg	hartelijk	en	ze	verwelkomen	me	als	lid	van	de	de-
legatie.	Toch	kan	ik	me	niet	van	de	indruk	ontdoen,	dat	sommigen	zich	ook	
afvragen	waarom	ik	er	bij	ben.	

We	stappen	allemaal	in	het	vliegtuig.	Tot	mijn	verrassing	lijkt	iedereen	heel	
ontspannen.	Het	is	duidelijk	dat	de	meesten	onder	hen	dit	lang	niet	als	hun	
grootste	avontuur	zien.	Zij	hebben	al	zovele	staatshoofden	ontmoet.	Eén	van	
hen	was	President	Chissano	van	Mozambique,	die	al	eerder	besliste	om	hun	
technologie	 te	 gebruiken	om	een	 eind	 te	maken	 aan	 een	17-jarige	burger-
oorlog.	In	slechts	een	paar	weken	was	dit	gelukt.	Sindsdien	is	Mozambique	
het	Afrikaanse	succesverhaal	geworden,	met	de	snelst	groeiende	economie	
ter	wereld.	Ik	ga	er	van	uit	dat	Chissano	iets	te	maken	had	met	het	organise-
ren	van	deze	ontmoeting.	

20.40:	Het	vliegtuig	stijgt	op.	Ik	zit	achteraan	in	een	comfortabele	leren	zetel	
en	 bedenk	 me	 hoe	 surreëel	 alles	 voelt.	 Beseft	 iedereen	 hier	 eigenlijk	 wel	
welke	rol	ze	spelen	in	de	geschiedenis	van	de	mensheid?		

Was	dit	verhaal	fictie,	dan	zou	ik	het	ongeveer	zo	vertellen	:		

In	de	teksten	van	de	oudste	beschaving	ter	wereld	hebben	wetenschappers	een	
geheime	methode	ontdekt	om	de	menselijke	geest	 in	contact	de	brengen	met	
een	 onzichtbaar	 energieveld	 dat	 alles	 en	 iedereen	met	 elkaar	 in	 verbinding	
stelt.		

De	teksten	beschreven	hoe	deze	ervaring	essentieel	was	voor	de	volledige	ont	-
wikkeling	 van	 ons	menselijk	 potentieel,	 dus	 de	wetenschappers	 begonnen	 de	
effecten	te	onderzoeken…	En	wat	ze	zagen	was	ongelooflijk;	verbeteringen	op	
alle	 aspecten	 van	 het	 leven	 tegelijkertijd:	 van	 volledige	 ontwikkeling	 van	 de	
hersenen	en	een	verbeterd	IQ	tot	een	toename	van	gelukshormonen,	meer	zelf-
vertrouwen,	of	zelfs	het	spontaan	genezen	van	talloze	chronische	problemen.	

In	 bijna	 alle	 gevallen	waren	 de	 verbeteringen	 bovendien	 veel	 groter	 dan	 bij	
eender	welke	bestaande	behandeling.	De	wetenschappers	beseften	vrij	snel	dat	
als	dit	een	nieuw	soort	medicijn	was,	iedereen	het	zou	willen…	en	dat	alle	an-
dere	farmaceutische	bedrijven	in	grote	problemen	zouden	komen.	

Vrij	 snel	ontdekten	ze	echter	nog	een	ander	neveneffect	dat	nog	veel	uitzon-
derlijker	was	:	mensen	die	dit	energieveld	hadden	ervaren,	leken	de	energie	uit	
te	 stralen	 naar	 anderen,	 net	 zoals	 een	 gloeilamp	 licht	 uitstraalt.	 Het	 gevolg	
was	 dat	 de	mensen	 rondom	hen	plots	 het	 gevoel	 hadden	meer	 verbonden	 te	
zijn	met	elkaar.	Ze	begonnen	anders	te	denken	en	zich	anders	te	gedragen.	De	
onderzoekers	 ontdekten	 dat	 dit	 stralingseffect	 zo	 sterk	 was	 dat	 ze	 met	 een	
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relatief	kleine	groep	mensen	een	positief	effect	konden	creëren	voor	een	volle-
dig	land,	of	zelfs	in	de	hele	wereld.	

Om	dit	 effect	 te	 testen	 organiseerden	de	wetenschappers	 verschillende	 expe-
rimenten,	waarbij	ze	zo	uiteindelijk	 in	staat	waren	om	meerdere	oorlogen	te	
beëindigen.	Ze	speelden	zo	zelfs	een	cruciale	rol	in	het	beëindigen	van	de	Kou-
de	Oorlog	en	de	val	van	de	Berlijnse	Muur….		

Ze	ontdekten	echter	ook	dat	niet	iedereen	deze	veranderingen	wilde…	

Lijkt	dit	jouw	een	goed	verhaal?	Nu	alleen	nog	een	paar	Da	Vinci	schilderijen	
en	ik	heb	hier	gegarandeerd	een	bestseller.	

Maar	dit	verhaal	is	geen	fictie.	Wat	je	in	dit	boek	leest,	is	100%	waar.	Het	is	
gebeurd	en	het	 gebeurt	nu	nog	 steeds,	 en	op	één	of	 andere	manier	ben	 ik	
erbij	betrokken	geraakt.	

…	en	jij	nu	ook.	

De	“technologie”	die	we	gaan	bespreken	heeft	echter	één	keerzijde.	En	dat	is	
de	voornaamste	reden	waarom	nog	niet	iedereen	in	de	wereld	ze	gebruikt	:	

Vanuit	onze	visie	op	wie	we	zijn,	slaat	deze	technologie	nergens		op.	

Er	zijn	geen	technologieën	om	onszelf	te	genezen	of	ons	volledige	hersenpo-
tentieel	te	ontwikkelen,	laat	staan	vrede	uit	te	stralen.	Als	die	technologieën	
bestonden,	dan	zou	iedereen	ze	toch	gebruiken,	of	niet	soms?	

Blijkbaar	niet.	

Meer	dan	200	universiteiten,	onder	andere	de	meest	prestigieuze	instellin-
gen	 ter	 wereld	 (Harvard,	 Yale,	 Oxford,	 V.S.	 National	 Institute	 of	 Health),	
hebben	bevestigd	dat	deze	technologie	werkt.	We	gaan	in	dit	boek	ontdek-
ken	 dat	 er	 eigenlijk	 geen	 enkele	 andere	 methode	 bestaat	 die	 door	 zoveel	
wetenschappelijk	bewijs	ondersteund	wordt.		

En	toch	beseffen	maar	heel	weinig	mensen	dat	deze	technologie	bestaat.	De	
reden	 is	 erg	 simpel	 :	 als	 de	 technologie	 op	 zich	 op	 niets	 lijkt	 te	 slaan	 dan	
maakt	het	niet	uit	hoeveel	wetenschappelijk	bewijs	er	is.	Mensen	zullen	het	
toch	niet	geloven.	

Hoe	zorgen	we	er	dan	voor	dat	deze	technologie	wel	zinvol	klinkt?	We	moeten	
naar	 een	 ander	 paradigma	 overschakelen	 –	 een	 compleet	 nieuw	 begrip	 van	
wie	we	zijn…	en	hoe	krachtig	we	zijn.	

Ik	zou	dit	nieuw	paradigma	als	volgt	uitleggen:	
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Het	veldparadigma	:	hoe	het	werkt,	hoe	het	verge-
ten	raakte	en	hoe	we	het	opnieuw	hebben	ontdekt	

1.	We	zijn	veel	groter	dan	we	denken	
	

Een	 paradigma	 is	 net	 als	 een	 bril…waarvan	we	 vergeten	 zijn	 dat	we	 hem	
dragen.	Het	 is	een	verzameling	van	onze	meest	 fundamentele	geloofsover-
tuigingen	die	bepalen	hoe	we	de	wereld	zien.	

Als	we	een	roze	bril	dragen,	dan	is	onze	wereld	ro-
ze.	

Wat	 zou	 er	 gebeuren	 als	 je	 probeert	 om	 een	 per-
soon	die	al	heel	 zijn	 leven	een	 roze	bril	draagt	er-
van	te	overtuigen	dat	de	wereld	uit	verschillende	kleuren	bestaat?	Wat	als	je	
hem	een	kleurenkaart	zou	tonen	als	“wetenschappelijk	bewijs”?	De	persoon	
met	de	roze	bril	zou	alleen	verschillende	tinten	roze	zien.	Zijn	geloof	dat	de	
wereld	roze	is,	zou	dan	alleen	nog	maar	eens	bevestigd	worden.	Jij	bent	dui-
delijk	je	verstand	verloren.	

Maar	stel	nu	dat	diezelfde	persoon	door	een	plotse	schok	zijn	bril	laat	vallen.	
Dan	zou	hij	opeens	alles	anders	zien.	Pas	dan	zou	hij	de	dingen	kunnen	zien	
zoals	ze	werkelijk	zijn.	Opeens	is	die	kleurenkaart	toch	het	legitieme	weten-
schappelijk	bewijs	van	hoe	de	werkelijkheid	is.	

Wij	 hebben	 zelf	 ook	 onze	 bril	 op	waarmee	we	 naar	 de	wereld	 kijken.	We	
denken	dat	we	de	dingen	duidelijk	zien	zoals	ze	zijn,	net	zoals	de	person	met	
de	 roze	 bril	 dat	 denkt,	 maar	 in	 werkelijkheid	 verbergt	 onze	 bril	 eigenlijk	
90%	van	de	echte	realiteit.	

Dit	is	hoe	we	de	wereld	zien	met	onze	huidige	bril	:	

We	kijken	 rond	ons	 en	 zien	 verschillende	objec-
ten	die	 los	staan	van	elkaar.	Een	stoel	en	een	ta-
fel,	 met	 een	 lege	 ruimte	 ertussen.	 Op	 dezelfde	
manier	zien	we	onszelf	als	gescheiden	van	elkaar.	
Ik	ben	hier,	jij	bent	daar,	en	er	is	niets	dat	ons	in	
verbinding	stelt	met	elkaar.	

	

Onze	lichamen	zijn	van	elkaar	gescheiden.	Onze	geesten	zijn	verbonden	met	
ons	lichaam,	dus	staan	onze	geesten	ook	los	van	elkaar.	
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Zo	zien	we	de	wereld.	Maar	dat	is	niet	hoe	de	wereld	werkelijk	is.		

De	 Vedische	 Traditie,	 de	 oudste	 traditie	 van	 kennis	 ter	 wereld,	 beschreef	
beschavingen	waar	mensen	een	 totaal	 andere	bril	 ophadden.	Ze	geloofden	
dat	ze	deel	uitmaakten	van	een	groter	en	onderling	verbonden	geheel,	een	
onzichtbare	kracht	die	 iedereen	en	alles	met	elkaar	verbindt.	Dit	 veld	om-
schreven	zij	als	een	veld	van	universeel	leven,	het	universele	bewustzijn.	

Onze	 individuele	 geesten	 zijn	 volgens	 hen	 individuele	 fluctuaties	 van	 dit	
veld,	net	 zoals	 vele	 verschillende	golven	 tegelijkertijd	kunnen	ontstaan	uit	
één	oceaan.	

	

De	oude	teksten	beschreven	hoe	deze	oceaan	eigenschappen	had	zoals	pure	
liefde,	 	 alomtegenwoordigheid,	 alwetendheid	 en	 almacht.	 Dit	 zijn	 de	 typi-
sche	 eigenschappen	die	we	gewoonlijk	 toeschrijven	 aan	 een	 goddelijk	we-
zen.	Toch	zagen	ze	dit	goddelijk	wezen	niet	als	een	individuele	persoon	(een	
oude	man	met	 een	 lange	 baard	 die	 ergens	 op	 de	wolken	 in	 de	 hemel	 zit)	
maar	meer	 als	 een	 alomtegenwoordige,	 onpersoonlijke	 kracht	waar	 zij	 al-
lemaal	deel	van	uitmaakten.	

Hoe	romantisch	het	ook	klinkt	om	deel	uit	te	maken	van	een	hogere	kracht,	
dit	lijkt	onmogelijk.	Ons	bewustzijn	 is	duidelijk	beperkt	 tot	ons	 lichaam	en	
onze	lichamen	zijn	duidelijk	gescheiden	van	elkaar,	toch?	

Wel,	ja	en	nee.	Alles	hangt	af	van	hoe	we	het	bekijken,	welke	bril	we	opzet-
ten.	

Dr.	 Tony	 Nader,	 een	 neurowetenschapper	 van	 MIT	 en	 Harvard,	 (en	 later	
aangesteld	als	de	opvolger	van	Maharishi)	gebruikt	een	analogie:	vaak	ver-
gelijken	we	de	relatie	tussen	 lichaam	en	geest	met	een	computer:	de	hard-
ware	 (de	 hersenen)	 creëert	 de	 software	 (de	
geest).	

Deze	 analogie	 klinkt	 logisch.	 Je	 zet	 de	 hard-
ware	 af	 (slaap)	 en	 de	 software	 werkt	 niet	
meer.	 Beschadiging	 van	 de	 hardware	 (her-
senschade)	tast	de	kwaliteit	van	de	software	
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duidelijk	aan.	En	als	de	computer	voorgoed	kapot	is	(dood),	dan	is	het	“game	
over”.	

Vanuit	dit	perspectief,	moeten	we	wel	van	elkaar	gescheiden	zijn.	Want	elk	
van	ons	heeft	zijn	eigen	hardware	waarop	zijn	eigen	software	draait.	

Maar,	 zegt	 Dr.	 Nader,	 als	 we	 nu	 eens	 de	 analogie	 van	
een	radio	gebruiken?	

In	dit	geval	is	de	muziek	even	duidelijk		verbonden	met	
de	radio	als	de	software	met	de	computer.	Zet	de	radio	
af	 en	 de	muziek	 stopt.	 Rommel	wat	met	 de	 hardware	
van	de	radio,	en	het	zal	de	kwaliteit	van	de	muziek	be-
invloeden.	En	als	de	hardware	voorgoed	kapot	is,	dan	is	
het	ook	gedaan	met	de	muziek.	

Wel,	neen,	toch	niet.	Er	komt	misschien	geen	muziek	meer	uit	die	éne	speci-
fieke	radio	maar	de	muziek	zelf	blijft	wel	bestaan.	

De	hardware	van	de	radio	zorgt	er	voor	dat	de	muziek	tot	uiting	kan	komen.	
Maar	de	muziek	zelf	komt	niet	van	de	radio.	De	muziek	 is	een	vibratie	van	
het	elektromagnetisch	veld,	radiogolven.		We	weten	allemaal	dat	dit	veld	op	
verschillende	 manieren	 tegelijkertijd	 kan	 vibreren,	 net	 zoals	 een	 oceaan	
veel	verschillende	golven	tegelijkertijd	kan	creëren.	

• 97.1	FM:	Klassiek	
• 101.7	FM:	Rock	
• 103.5	FM:	Pop	

106.4	FM:	Dance	
	

Als	we	deze	analogie	gebruiken,	dan	is	elk	lichaam	net	als	een	radio,	die	op	
een	unieke	frequentie	is	afgesteld.	Elke	persoon	heeft	zijn	eigen	gedachten.	
Maar	aan	de	oorsprong	van	onze	gedachten	staan	we	allemaal	in	verbinding	
met	elkaar.		

	
De	analogie	van	de	radio	laat	ons	toe	te	begrijpen	hoe	elk	van	ons	zijn	indi-
viduele	identiteit	kan	behouden,	verbonden	aan	ons	eigen	lichaam,	terwijl	
we	tegelijkertijd	deel	kunnen	uitmaken	van	een	groter	veld	van	bewustzijn.		
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Hier	wordt	het	nog	 interessanter.	 In	ou-
de	 tijden	 was	 het	 niet	 alleen	 maar	 een	
geloofsovertuiging	 dat	 mensen	 deel	 uit-
maken	 van	 een	 groter	 geheel.	 	Het	 was	
ook	iets	wat	ze	rechtstreeks	konden	erva-
ren.	Ze	hadden	een	manier	om	hun	geest	
in	een	toestand	te	brengen	van	volledige	
stilte,	 terwijl	 ze	 toch	 tegelijkertijd	 volle-
dig	 bewust	 en	 alert	waren.	 Een	 golf	 die	
volledig	stil	wordt,	wordt	de	oceaan.	Dit	
betekent	dat	ze	hun	eenheid	met	alles	en	
iedereen	bewust	konden	ervaren.	

Deze	ervaring	noemen	we	transcenderen.	Die	mensen	overstijgen	de	gren-
zen	van	hun	 individuele	geest	en	brengen	de	geest	 in	een	staat	van	onbe-
grensdheid.	

	

Transcenderen	 kunnen	we	 vergelijken	met	 duiken	 in	 de	 oceaan.	 Je	maakt	
een	plons	waarmee	je	het	wateroppervlak	doet	rimpelen.	Vertaald	naar	het	
bewustzijnsveld	kunnen	we	zeggen	dat,	door	de	eigenschappen	van	het	veld	
te	 verlevendigen,	 deze	 eigenschappen	 zich	meer	 gaan	manifesteren	 in	 ons	
bewustzijn.	

2.	We	zijn	veel	mooier	dan	we	denken	
Eén	van	de	eigenschappen	van	dit	veld	dat	tot	leven	komt	als	mensen	trans-
cenderen	is	alomtegenwoordigheid.	Dat	betekent	dat	het	veld	overal	aanwe-
zig	is,	en	elk	afzonderlijk	punt	verbindt	met	elk	ander	punt.	Deze	eigenschap	
van	velden	maakt	het	bijvoorbeeld	mogelijk	om	op	één	punt	een	 radiosig-
naal	uit	te	zenden	en	het	op	eender	welk	ander	punt	daarrond	te	ontvangen.	
Als	het	 signaal	 sterk	genoeg	 is,	 kan	 je	het	 zelfs	 aan	de	andere	kant	van	de	
wereld	ontvangen.	

Wij	 zijn	 allemaal	 intiem	 bekend	 met	 deze	 eigen-
schap	 van	 alomtegenwoordigheid	 in	 onze	 eigen	
ervaringen,	 en	we	 hebben	 er	 ook	 een	 naam	 voor:	
liefde.	

Wat	is	liefde?	

Wanneer	 we	 van	 iemand	 houden,	 dan	 voelen	 we	
ons	verbonden	met	die	persoon,	toch?	Liefde	is	het	
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ervaren	 van	 verbondenheid,	ook	 al	 zijn	 we	 niet	 fysiek	 verbonden	 (meestal	
toch	niet).	Er	 is	maar	één	reden	waarom	we	 liefde	kunnen	 ervaren:	omdat	
we	allemaal	effectief	met	elkaar	in	verbinding	staan	via	dit	alomtegenwoor-
dige	veld	aan	de	oorsprong	van	ons	bewustzijn.	

Een	 ander	 woord	 voor	 deze	 ervaring	 van	 verbondenheid	 is	 mededogen.	
Soms	 sturen	we	geld	op	om	mensen	aan	de	 andere	kant	 van	de	wereld	 te	
helpen	die	getroffen	zijn	door	een	natuurramp.	We	kennen	die	mensen	niet	
en	waarschijnlijk	zullen	we	hen	nooit	ontmoeten.	Maar	toch	voelen	we	ons	
met	hen	verbonden.	We	weten	dat	ze	hulp	nodig	hebben	en	we	voelen	ons	
gedreven	om	te	helpen.	

“Waarom	voelen	we	liefde?”	Dat	is	één	van	de	oudste	vragen	sinds	het	be-
staan	van	de	mensheid,	en	plots	is	er	nu	een	heel	simpel	antwoord.		Liefde	
slaat	nergens	op	als	we	het	bekijken	vanuit	een	paradigma	waar	we	afge-
scheiden	 zijn	 van	 elkaar.	 Computers	 zijn	 niet	 in	 staat	 om	 lief	 te	 hebben.	
Maar	als	we	uitgaan	van	een	paradigma	waar	we	allemaal	met	elkaar	ver-
bonden	zijn,	dan	is	liefde	eenvoudigweg	een	ervaring	van	onze	ware	men-
selijke	natuur.		

	

We	willen	een	onderscheid	maken	 tussen	deze	verbinding	en	de	 liefde	die	
we	voelen	voor	een	beperkt	aantal	mensen.	Daarom	noemen	we	dit	“de	Oer-
liefde”,		een	universele	hogere	vorm	van	liefde	die	alles	verbindt.	

Als	 ons	 bewustzijn	 uit	 deze	Oerliefde	 ontstaat,	 dan	 is	 de	ware	 natuur	 van	
iedereen	pure	liefde.	Dat	betekent	dat	we	veel	mooier	zijn	dan	we	denken.	

In	oude	tijden	transcendeerden	mensen	regelmatig.	Zo	konden	ze	deze	een-
heid	van	liefde	in	hun	eigen	bewustzijn	continu	aanwakkeren	tot	ze	perma-
nent	 in	 hun	 bewustzijn	 aanwezig	 bleef.	 Voor	 hen	was	 “onvoorwaardelijke	
liefde”	 geen	dogmatisch	 ideaal	maar	 een	alledaagse	 realiteit.	Hun	ervaring	
was	gewoon	dat	iedereen	een	deel	van	hen	was.	

3.	We	zijn	veel	krachtiger	dan	we	denken	
Bovendien	had	transcenderen	nog	een	veel	interessanter	neveneffect.	Wan-
neer	mensen	de	oceaan	induiken,	dan	veroorzaken	ze	niet	alleen	een	plons,	

maar	ook	golven	die	zich	verspreiden	over	de	hele	
oceaan.	Dat	betekent	dus	dat	de	ervaring	van	ver-
bondenheid	 niet	 alleen	 verlevendigd	 wordt	 in	 de	
persoon	die	transcendeert,	maar	ook	in	de	mensen	
rondom	die	persoon.		
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Als	gevolg	begonnen	mensen	spontaan	anders	 te	denken	en	ook	anders	 te	
handelen.	Gisteren	hadden	ze	er	geen	probleem	mee	om	hun	medemensen	
pijn	te	doen	of		om	zichzelf	iets	toe	te	eigenen.	Vandaag	voelt	het	opeens	niet	
goed	meer	 aan.	 Ze	 kunnen	 niet	 uitleggen	waarom	 ze	 van	 gedachte	 veran-
derd	zijn.	Het	is	gewoon	gebeurd.	

De	techniek	om	te	transcenderen	 is	 in	essentie	een	techniek	om	“positivi-
teit/liefde	uit	te	stralen”,	net	zoals	een	gloeilamp	licht	uitstraalt.	

	

We	 zijn	 dus	 veel	 krachtiger	 dan	 we	 denken.	 Als	 slechts	 een	 kleine	 groep	
mensen	 leert	 om	 te	 transcenderen,	 dan	 is	 dat	 al	 genoeg	 om	 de	wereld	 te	
veranderen.	

Een	andere	manier	waarop	we	veel	krachtiger	zijn	dan	we	denken	is	dat	we	
door	te	transcenderen	ook	de	kwaliteit	van	almacht	in	ons	bewustzijn	kun-
nen	verlevendigen.	Dat	is	de	ervaring	waar	de	magie	in	het	spel	komt,	maar	
daar	komen	we	later	nog	op	terug.	

4.	Onze	ware	natuur	verliezen.	
Met	het	verglijden	van	de	tijd	 is	de	techniek	om	te	transcenderen	verloren	
gegaan.	Het	gevolg	was	dat	onze	ervaring	van	de	 realiteit	ook	veranderde.	
We	kregen	een	andere	bril.	

Toen	mensen	het	vermogen	om	de	diepere	 lagen	van	de	geest	 te	ervaren	
kwijt	 raakten	 was	 het	 alsof	 de	 geest	 in	 twee	 stukken	 brak.	 Psychologen	
spreken	nu	van	de	bewuste	geest	en	het	onderbewustzijn.	

	

	

Het	enige	wat	ze	nog	bewust	konden	ervaren,	was	de	top	van	de	golf,	daar	
waar	ze	zich	afgescheiden	voelden.	De	oceaan,	waar	we	allemaal	met	elkaar	
verbonden	zijn,	 raakte	verborgen	 in	het	onbewuste.	 (Carl	 Jung	noemde	dit	
deel	het	“collectieve	onbewuste”,	het	stuk	van	onze	onbewuste	geest,	dat	we	
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collectief	delen.)	Toen	mensen	niet	langer	in	staat	waren	om	hun	verbinding	
met	de	natuur	en	met	elkaar	 te	ervaren,	vergaten	ze	op	den	duur	zelfs	dat	
deze	verbinding	ooit	had	bestaan.	Hun	paradigma	veranderde.	

Ze	bleven	geloven	dat	er	ergens	één	of	ander	hoger	alomtegenwoordig,	al-
wetend	en	almachtig	wezen	bestond	dat	alles	 in	het	universum	onder	con-
trole	had.	Maar	ze	zagen	het	als	een	persoonlijke	goddelijkheid,	gescheiden	
van	hen,	niet	als	iets	waarvan	zij	allemaal	deel	uitmaakten.	

Dit	 noemen	we	het	 god	paradigma,	het	 geloof	 dat	 er	 een	hoger	wezen	be-
staat	maar	dat	wij	er	gescheiden	van	zijn.	

Onze	 relatie	met	dit	 goddelijke	hoger	bewustzijn	veranderde	dan	ook,	 van	
een	ervaring	van	iets	in	onszelf	naar	aanbidding	van	iets	buiten	ons.		

De	manier	waarop	 deze	 aanbidding	 gebeurde	 verschilde	 sterk	 van	 de	 ene	
cultuur	op	de	andere,	en	hoe	we	dit	deden	werd	het	belangrijkste	deel	van	
onze	culturele	identiteit.	We	noemen	onszelf	Christen,	Jood,	Moslim,	Hindoe,	
enz.	Op	zich	 is	een	sterke	culturele	 identiteit	 iets	goed,	want	het	geeft	ons	
het	gevoel	deel	uit	te	maken	van	iets	en	helpt	ons	te	integreren	in	de	samen-
leving.	Het	probleem	was	echter	dat	deze	 identiteit	op	den	duur	zoals	een	
paradigma	 bril	 werd.	 Opeens	 was	 er	 geen	 sprake	meer	 van	 verschillende	
manieren	 om	 dezelfde	 Goddelijke	 entiteit	 te	 eren,	maar	 van	 verschillende	
Goden.	Wij	waren	de	enigen	die	het	juist	zagen,	en	de	juiste	God	hadden.	Alle	
andere	religies	waren	verkeerd.	Dus	we	moeten	hun	terug	op	het	juiste	pad	
brengen.	(of	hun	desnoods	een	kopje	kleiner	maken	als	ze	dat	niet	willen.	)	

Maar	 een	 nog	 veel	 groter	 probleem	met	 het	 verliezen	 van	 onze	 connectie	
was	 niet	 alleen	dat	 ons	wereldbeeld	 veranderde,	maar	 ook	 ons	 gedrag	 te-
genover	 elkaar.	Onze	 religies	 spraken	dan	wel	 over	 compassie	 en	 onvoor-
waardelijke	liefde,	maar	het	is	veel	moeilijker	om	dit	te	ervaren	met	iemand	
die	afgescheiden	is	van	jouw	dan	met	iemand	die	een	deel	is	van	je.	

Mensen	geloofden	nog	steeds	dat	 “God	 liefde	 is”	maar	hoe	ze	met	el-
kaar	omgingen,	werd	veel	minder	liefdevol.	Ze	hadden	niet	langer	het	
gevoel	zelf	deel	uit	te	maken	van	deze	universele	liefde.	

	

En	dat	was	nog	maar	de	eerste	stap.	Er	stond	nog	een	veel	grotere	paradig-
maverandering	aan	te	komen,	met	de	komst	van	de	wetenschap.	

Hoe	 meer	 de	 kennis	 van	 wetenschappers	 over	 de	 natuurkrachten	 bleef	
groeien,	hoe	meer	ze	erin	slaagden	om	fenomenen	te	verklaren	als	uitslui-
tend	materiële	processen.	Het	universum	is	opgebouwd	uit	kleine	balletjes,	
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die	we	atomen	noemen.	Onzichtbare	alomtegenwoordige	krachtvelden,	zo-
als	 de	 zwaartekracht	 en	 het	 elektromagnetisme,	 veroorzaken	 een	 wissel-
werking	tussen	deze	atomen.		

Uiteindelijk	was	het	niet	meer	nodig	een	hoger	wezen	in	te	roepen	om	uit	te	
leggen	waarom	de	zon	opkomt,	waarom	weerpatronen	veranderen	of	waar-
om	we	ziek	worden.	Men	had	opeens	veel	betere,	en	veel	betrouwbaardere	
manieren	om	het	 te	 verklaren.	Het	 resultaat	was	dat	mensen	op	den	duur	
gingen	 geloven	 dat	 er	 helemaal	 niets	 hogers	 bestond.	 Misschien	 werkt	 het	
universum	gewoon	als	één	grote	voorspelbare	machine,	waar	alles	gestuurd	
wordt	door	materiële	processen,	beschreven	door	de	wetten	van	de	fysica.		

We	noemen	dit	 het	machine	paradigma,	 de	 geloofsovertuiging	dat	 er	 geen	
hoger	wezen	bestaat	 en	dat	 ons	 complete	 universum	materieel	 en	mecha-
nisch	is.	

Hoe	meer	we	 in	 staat	 waren	 om	 de	 natuurwetten	 te	 begrijpen,	 hoe	meer	
nieuwe	 technologieën	 we	 ontdekten,	 met	 als	 gevolg	 dat	 ons	 leven	 steeds	
meer	materieel	comfort	kreeg.	Het	resultaat	was	dat	we	het	machine	para-
digma	begonnen	te	beschouwen	als	de	ultieme	werkelijkheid	–	alles	werkt,	
dus	 het	moet	wel	waar	 zijn.	We	gingen	 zelfs	 geloven	dat	het	 leven	 zelf	 een	
uitdrukking	was	van	materiële	processen.	We	geloofden	dat	de	hardware	van	
de	computer	de	software	doet	ontstaan.	

In	deze	visie	zijn	we	niet	meer	dan	geavanceerde	wandelende	robot-
ten.	Het	was	geen	erg	romantische	visie	maar	de	technologieën	werk-
ten	tenminste.	Als	we	weten	hoe	de	hardware	werkt,	dan	kunnen	we	
het	ook	herstellen	als	het	kapot	gaat.	

	

Het	machine	 paradigma	 leidde	 tot	 de	ontdekking	 van	 verbazingwekkende	
technologieën	 :	 hersenscanners,	 vliegtuigen,	 directe	 communicatie	 met	
mensen	aan	de	andere	kant	van	de	wereld	enz.	Maar	heeft	het	ons	ook	ge-
holpen	om	op	een	betere	manier	met	elkaar	om	te	gaan?	

Niet	echt.	Eigenlijk	is	het	tegendeel	gebeurd.	Zodra	mensen	geloofden	dat	de	
materiële	werkelijkheid	de	enige	ware	was,	veranderde	ook	hun	 idee	over	
het	doel	van	het	leven	:	verzamel	zoveel	mogelijk	materiële	dingen.	

Tijdens	het	god	paradigma	 aarzelden	mensen	 tenminste	nog	om	hun	buur	
pijn	te	doen,	want	het	prijskaartje	zou	komen	in	het	hiernamaals.	In	het	ma-
chine	paradigma	was	er	geen	sprake	meer	van	God	of	het	hiernamaals,	 al-
leen	nog	de	niet	zo	aangename	geur	van	onze	ontbindende	lichamen.	Wan-
neer	de	computer	kapot	gaat,	dan	 is	het	“game	over”.	Voorbij.	Zo	simpel	 is	



	 23	

het.	Het	maakt	dus	niet	uit	of	je	anderen	kwetst.	Het	enige	wat	telt,	is	dat	je	
zoveel	mogelijk	 voor	 jezelf	 probeert	 te	 krijgen.	Haal	 het	maximum	uit	 het	
spel	zolang	je	nog	kan	spelen.	

Maar	 er	 klopt	 iets	 niet	 in	 dit	 plaatje.	 Hoeveel	 mensen	 ken	 jij	 die	 op	 hun	
sterfbed	zegden:	“Weet	je,	had	ik	maar	een	grotere	auto	gehad”?	Hoeveel	su-
perrijke	mensen	zijn	er	niet	die	uiteindelijk	ook	met	depressies	rondlopen?	

Op	een	bepaald	punt	in	ons	leven	beseffen	we	allemaal	dat	er	toch	iets	meer	
moet	zijn	dan	alleen	maar	materiële	dingen.	

In	 zekere	 zin	 heeft	 het	machine	 paradigma	 alles	 nog	 veel	 erger	 gemaakt.	
Toen	mensen	 tijdens	 het	 god	paradigma	op	 een	 onmenselijke	manier	met	
elkaar	 omgingen	 (omdat	 ze	 de	 verbinding	 met	 hun	 eigen	 menselijkheid	
kwijt	waren),	bleef	de	maximale	schade	min	of	meer	beperkt	tot	wat	ze	el-
kaar	met	een	zwaard	of	een	pijl	konden	aandoen.	Maar	tijdens	het	machine	
paradigma	verwierven	we	bijna	het	volledige	meesterschap	over	de	natuur-
krachten.	We	slaagden	erin	om	veel	krachtigere	wapens	en	vernietigingsap-
paratuur	te	bouwen	:	explosieven,	tanks,	raketten	en	atoombommen	of	bio-
logische	wapens	 die	 in	 een	 koffer	 pasten	maar	waar	 je	 een	 volledige	 stad	
mee	kon	vernietigen.	

Op	het	hoogtepunt	van	het	machine	paradigma	bouwden	we	een	wapenar-
senaal	uit	dat	krachtig	genoeg	is	om	de	hele	wereld	tientallen	keren	te	ver-
nietigen…	en	we	waren	onze	eigen	menselijkheid	 in	die	mate	verloren	dat	
we	zelfs	in	staat	waren	om	sommige	van	deze	wapens	te	gebruiken.	

Gelukkig	was	er	terug	verandering	op	til.	

5.	De	herontdekking	van	het	veldparadigma	
	

De	meesten	van	ons	geloven	ofwel	dat	er	iets	hoger	bestaat,	waarvan	
wij	mensen	gescheiden	zijn	(God	Paradigma)	of	dat	er	helemaal	niets	
hogers	bestaat	(Machine	Paradigma).	

De	 laatste	nieuwe	wetenschappelijke	ontdekkingen	(en	de	20	experi-
menten	die	we	zullen	bespreken)	tonen	aan	dat	geen	van	beide	waar	
blijkt	te	zijn.	

	
Uiteindelijk	 zou	die	wetenschap	die	 aan	de	basis	 lag	 van	het	 ontstaan	van	
het	machine	paradigma	–	 de	 fysica	 –	 ironisch	 genoeg	 ook	 terug	 leiden	 tot	
zijn	ondergang.	
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In	dit	boek	bekijken	we	hoe	dit	gebeurd	is	:	

• De	kwantum	fysica	toont	aan	dat	het	idee	dat	het	universum	is	op-
gebouwd	uit	kleine	materie	balletjes,	de	atomen,	een	illusie	is.	Sub-
atomaire	 deeltjes	 zijn	 op	 zichzelf	 golven	 van	 alomtegenwoordige	
velden.	 Deze	 golven	 lijken	 alleen	maar	 afzonderlijke	materiële	 ob-
jecten.	
	

• Einstein	 voorspelde	 het	 bestaan	 van	 een	 “Verenigd	 Veld”.	 Dit	 veld	
schept	alle	verschillende	fenomenen	in	het	universum	door	op	ver-
schillende	manieren	te	vibreren.	Natuurkundigen	hebben	later	wis-
kundige	 definities	 uitgewerkt,	 die	 dit	 beschrijven,	 en	 ze	 zijn	 heel	
dichtbij	om	deze	ook	experimenteel	te	bevestigen.	
	

• Met	enkele	eenvoudige	logische	stappen	kunnen	we	aantonen	dat	
dit	veld	per	definitie	een	veld	van	bewustzijn	moet	zijn.	
	

De	laatste	nieuwe	ontdekkingen	in	de	fysica	duiden	op	exact	hetzelfde	
als	wat	de	oudste	teksten	in	de	geschiedenis	van	de	mens	5000	jaren	
geleden	beweerden:	bewustzijn	is	een	veld.		

We	noemen	dit	 het	 veldparadigma:	 de	 realiteit	 dat	 er	 slechts	 één	 bewust-
zijnsveld	is	en	dat	alles	–	zowel	onze	subjectieve	innerlijke	wereld	als	onze	
objectieve	buitenwereld	–	deel	uitmaakt	van	dit	veld.	

In	Deel	2	van	dit	boek	zien	we	dat	uit	ontdekkingen	van	verschillende	tak-
ken	van	de	wetenschap	blijkt	dat	het	veldparadigma	eerder	als	een	weten-
schappelijke	realiteit	kan	beschreven	worden	dan	zomaar	de	zoveelste	filo-
sofie.	 We	 stellen	 vast	 dat	 het	 universum	 geen	 dode	 materiële	 machine	 is	
maar	iets	 levend.	Het	universum	ademt	leven	in	elk	subatomair	deeltje	dat	
we	rond	ons	zien.	(We	zullen	 later	zien	hoe	de	fysica	ontdekte	dat	zelfs	de	
kleinste	subatomaire	deeltjes	eigenschappen	van	bewustzijn	vertonen).	Wij	
zijn	 een	 deel	 van	 deze	 levende	 entiteit,	 zoals	 golven	 een	 deel	 zijn	 van	 de	
oceaan.	

Van	zodra	we	een	andere	bril	op	hebben	en	onszelf	zien	als	deel	van	dit	gro-
ter	geheel,	stellen	we	ook	vast	
dat	 opeens	 veel	 meer	 dingen	
betekenis	 krijgen.	 Er	 bestaat	
heel	 wat	 wetenschappelijk	
bewijsmateriaal	 dat	 aantoont	
dat	we	veel	krachtiger	zijn	dan	
we	denken.	Via	dit	veld,	zo	blijkt,	kunnen	we	enkel	met	de	kracht	van	onze	
gedachten	onze	realiteit	veranderen.	
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Hier	doet	de	“magie”	haar	intrede	in	ons	verhaal.	

De	herontdekking	van	ons	ware	zelf	
Als	wij	effectief	deel	uitmaken	van	een	veld	dat	de	goddelijke	eigenschappen	
heeft	van	alomtegenwoordigheid	(liefde),	alwetendheid	en	almacht,	dan	zou	
dit	betekenen	dat	ook	wij	deze	eigenschappen	bezitten,	zelfs	al	zitten	ze	diep	
verborgen	in	ons	onderbewustzijn.	

De	meesten	onder	ons	voelen	 intuïtief	aan	dat	we	veel	meer	zijn	dan	wat	
we	 ervaren.	 Diep	 vanbinnen	 voelen	 we	 allemaal	 dat	 we	 goede,	 wijze	 en	
liefdevolle	mensen	zijn.	Maar	om	de	een	of	andere	reden	vergeten	we	dit	te	
tonen	in	ons	gedrag.	Het	lijkt	alsof	we	onderweg	iets	zijn	kwijtgeraakt.	

We	kunnen	ons	zelfs	niet	inbeelden	wat	er	allemaal	mogelijk	wordt,	als	we	
onze	ware	natuur	zouden	kunnen	herinneren.	

	

Als	we	echt	zoals	de	golven	van	een	oceaan	zijn	en	
onze	 geest	 in	 een	 toestand	 van	 complete	 stilte	
kunnen	 brengen,	 terwijl	 we	 toch	 bewust	 blijven,	
dan	zijn	we	theoretisch	in	staat	om	de	oceaan	zelf	
te	ervaren.	

Maar	hoe	zorg	je	ervoor	dat	je	geest	stil	is?	Heb	je	
het	ooit	al	eens	geprobeerd?	Het	is	bijna	onmoge-
lijk.	Hoe	harder	je	probeert	om	je	geest	stil	te	krij-
gen,	hoe	actiever	je	hem	maakt.	

De	 techniek	om	de	geest	 tot	 stilte	 te	brengen	werd	over	het	 algemeen	be-
schreven	met	het	woord	“Meditatie”.	Maar	na	verloop	van	tijd	ging	het	na-
tuurlijke	meditatieproces	verloren,	toen	mensen	begonnen	proberen	te	me-
diteren,	meestal	door	de	geest	te	controleren	(concentreren	op	de	ademha-
ling,	of	op	een	geluid,	of	de	eigen	gedachten	aanschouwen).		

Dit	is	echter	de	verkeerde	interpretatie.	Het	gevolg	was	dat	het	vermogen	om	
te	transcenderen	verloren	ging.	Door	te	proberen	blijft	de	geest	alleen	maar	
actief,	waardoor	hij	niet	kan	transcenderen.	Zelfs	de	geringste	activiteit	ver-
hindert	dat	de	golf	stil	wordt	en	samensmelt	met	de	oceaan.	Zolang	de	golf	
actief	blijft,	blijft	hij	in	zijn	individuele	golfvorm.	

Het	 resultaat	 was	 dat	mensen	misschien	 wel	 wat	 ontspanning	 voelden	 in	
hun	meditatie,	maar	dat	het	echte	doel	–	opnieuw	in	contact	komen	met	on-
ze	ware	natuur,	in	volledige	eenheid	met	deze	hogere	kracht	in	het	univer-
sum	-		verloren	ging.	
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Of	misschien	moet	ik	zeggen,	het	ging	bijna	verloren.	In	de	Himalaya	leefde	
nog	steeds	een	groep	meesters,	volledig	afgesneden	van	de	rest	van	de	we-
reld,	 die	 de	 geschikte	 technieken	 om	 te	 transcenderen	 nog	 hadden.	 Gedu-
rende	duizenden	 jaren	bewaarden	zij	 deze	kennis	 in	 zijn	 zuivere	vorm.	Er	
was	echter	maar	één	manier	om	het	te	leren:	je	leven	volledig	opgeven	en	in	
een	grot	in	de	Himalaya	bergen	gaan	leven	dichtbij	deze	leraren.	

Dat	is	precies	wat	een	jonge	fysica	student	80	jaar	geleden	heeft	gedaan.	Hij	
trad	toe	tot	deze	traditie	en	verbleef	er	gedurende	13	jaren	als	student	van	
één	van	de	laatste	grote	leermeesters.	Uiteindelijk	werd	de	student	zelf	een	
leermeester	en	kreeg	hij	de	titel	Maharishi	Mahesh	Yogi.		

In	1958	begon	Maharishi	over	de	hele	wereld	een	eenvoudige	boodschap	te	
verspreiden:	

We	hoeven	de	geest	niet	te	dwingen	om	stil	te	zijn.	
Met	 de	 juiste	 techniek	 zal	 dit	 op	 een	 natuurlijke	
manier	 gebeuren.	 Als	 we	 meditatie	 juist	 toepas-
sen,	 dan	 is	 dit	 het	 gemakkelijkste	wat	 je	 ooit	 zal	
doen.	 En	 iedereen	 kan	 het	 leren…	 Toch	 zal	 het	
tegelijkertijd	je	volledige	potentieel	ontwikkelen.	

Om	zijn	 techniek	 te	 onderscheiden	van	de	hon-
derden	andere	vormen	van	meditatie	gaf	hij	het	
de	 naam	 Transcendente	Meditatie.	 Dit	 was	 dus	
niet	de	zoveelste	techniek	om	te	mediteren	maar	

een	techniek	om	te	transcenderen.	

Van	 zodra	hij	 deze	 techniek,	 gewoonlijk	 “TM”	 genoemd,	 onderwees,	 	 voel-
den	mensen	aan	dat	dit	iets	anders	was,	iets	authentiek.	De	ervaring	was	dat	
het	 inderdaad	 gemakkelijk	was	 om	 te	 transcenderen	maar	 dat	 het	 tegelij-
kertijd	ook	bijzondere	effecten	had.		De	meeste	mensen	voelden	deze	effec-
ten	al	vanaf	de	eerste	sessie,	en	heel	vaak	resulteerden	ze	 in	een	complete	
transformatie	in	hun	leven.	

De	rest	is	geschiedenis.	In	de	50	volgende	jaren,	werd	Transcendente	Medi-
tatie	de	meest	toegepaste	“ontspanningstechniek”	ter	wereld.	Meer	dan	zes	
miljoen	mensen	hebben	de	TM-techniek	(tot	nu	toe)	al	geleerd.	

Als	 we	 echter	 beginnen	 te	 begrijpen	 wat	 transcenderen	 werkelijk	 is,	 dan	
klinkt	zes	miljoen	behoorlijk	ontgoochelend.		

Weinig	mensen	begrijpen	hoe	 krachtig	 transcenderen	 is.	 Ze	 beseffen	
niet	dat	het	effecten	heeft,	die	gewone	relaxatie	nooit	kan	creëren.	
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Laten	 we	 even	 terugkomen	 op	 de	 eigenschap	 van	 alomtegenwoordigheid	
die	wij	 als	 liefde	 ervaren.	De	oude	 teksten	hebben	dit	 veld	beschreven	als	
het	“zuivere	goede”.	Wanneer	mensen	dit	ervaren,	dan	kan	negativiteit	een-
voudigweg	 niet	meer	 bestaan,	 net	 zoals	 duisternis	 niet	meer	 kan	 bestaan	
zodra	we	het	licht	aansteken.	

Dit	is	dus	de	ware	natuur	van	iedereen:	pure	liefde,	het	zuivere	goede.	Maar	
de	meesten	van	ons	zijn	dit	vergeten.	Hoe	mooi	de	muziek	ook	is	op	zichzelf,	
als	er	storingen	op	de	radio	zitten,	gaat	het	niet	altijd	even	mooi	klinken.	

Zodra	we	de	storingen	echter	verwijderen,	begint	alles	te	veranderen.	

Het	was	 niet	moeilijk	 om	 dit	 op	 een	 objectieve	manier	 te	 checken.	 Trans-
cendente	Meditatie	werd	 algauw	 de	meest	 onderzochte	meditatietechniek	
ter	wereld.	Intussen	zijn	er	meer	dan	600	studies	van	250	universiteiten	en	
onderzoeksinstellingen,	6000	pagina’s	onderzoek	en	350	wetenschappelijke	

publicaties.	

En	 de	 resultaten	 waren	 spec-
taculair.	

Dit	is	een	lijst	van	de	vele	posi-
tieve	 veranderingen,	 die	 door	
deze	 onderzoeken	werden	 be-
vestigd…en	in	de	meeste	geval-
len	 waren	 de	 veranderingen	

veel	groter	dan	wat	onze	huidige	behandelingen	kunnen	creëren.	

Minder	 stress	 -	 Betere	 gezondheid:	 daling	 van	 angst,	 depressie,	 slapeloos-
heid,	 PTSS,	 nicotineverslaving,	 alcoholisme,	 drugsverslaving,	 hoge	 bloed-
druk,	cholesterol,	diabetes,	hart-	en	vaatziekten,	obesitas,	fibromyalgie,	ast-
ma,	enz.	

Betere	werking	van	de	hersenen:	een	hoger	IQ,	meer	creativiteit,	concentra-
tie,	 geheugen,	 EQ,	 leervermogen,	 emotionele	 stabiliteit;	 daling	 van	 ADHD,	
Autisme,	Alzheimer,	Parkinson	enz.	

Meer	 zelfactualisatie:	 meer	 zelfvertrouwen,	 zelfacceptatie,	 meer	 in	 het	 nu	
leven,	een	grotere	capaciteit	voor	warme	interpersoonlijke	relaties.	

Spirituele	groei:	betere	intuïtie,	meer	spirituele	ervaringen	van	eenheid	met	
de	 natuur,	meer	 liefde,	meer	 verbonden	met	 de	 eigen	 diepste	 verlangens,	
meer	spontane	vervulling	van	verlangens	en	…	meer	magie.	
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Tijdens	 het	 transcenderen	 gaan	 we	 terug	 naar	 de	 kern	 van	 wie	 we	
werkelijk	 zijn.	 Onderzoek	 toont	 aan	 dat	 dit	 een	 diepgaande	 invloed	
heeft	op	zowat	alle	aspecten	van	het	leven.		

	

In	Deel	3	onderzoeken	we	in	detail	hoe	transcenderen	juist	al	deze	effecten	
teweeg	brengt,	en	hoe	het	onderzoek	dat	dit	bevestigt	van	uitzonderlijk	ho-
ge	kwaliteit	is	(een	reden	waarom	steeds	meer	regeringen	TM	nu	beginnen	
te	ondersteunen…maar	nog	lang	niet	genoeg).	

Maar	het	beste	deel	moet	nog	komen.	Zoals	we	al	 ge-
zien	hebben	 is	het	effect	van	 transcenderen	zo	krach-
tig,	dat	zelfs	niet	iedereen	het	hoeft	te	leren.	Telkens	als	
één	 persoon	 transcendeert,	 dan	 creëert	 deze	 ook	 een	
rimpel	effect	in	zijn	omgeving,	net	zoals	iemand	die	in	
het	water	duikt	golven	maakt	op	het	hele	wateropper-
vlak.	

Het	is	voornamelijk	dit	effect	dat	onze	delegatie	zou	voorstellen	aan	de	pre-
sident	van	Guinee-Bissau.	

Het	veld	effect	van	transcenderen	
Om	6u	’s	morgens	landt	het	vliegtuig	in	Guinee-Bissau.	Een	autocolonne	pikt	
ons	op	en	brengt	ons	naar	het	hotel	(er	is	maar	één	hotel	in	het	hele	land	dat	
geschikt	is	voor	internationale	gasten).	Daar	kunnen	we	wat	rusten	en	ons-
zelf	opfrissen,	en	onze	TM	en	TM	Sidhi	beoefening	doen	uiteraard.	

Om	11u	brengt	diezelfde	autocolonne	ons	naar	het	presidentieel	paleis.	De	
buurt	wordt	beschouwd	als	de	mooiste	van	het	land	maar	waar	je	ook	kijkt,	
zie	je	niettemin	armoede.	Bewakers	met	grote	machinegeweren	omsingelen	
het	presidentiële	paleis.	Ze	zien	er	dreigend	uit.	Ik	ga	er	van	uit	dat	dat	hun	
job	is.	Na	jaren	van	geweld	en	burgeroorlog	zijn	ze	er	behoorlijk	goed	in	ge-
worden.	

We	worden	uitgenodigd	in	de	presidentiële	suite.	Iedereen	gaat	zitten	en	de	
wetenschappers	doen	hun	presentaties.	

Ik	was	onder	de	indruk	van	de	waardige	manier	van	de	presentatie	:	de	we-
tenschappers	stelden	duidelijk	dat	ze	iets	kwamen	aanbieden.	Ze	waren	hier	
niet	om	iets	 te	vragen.	De	President	 leek	dit	 te	waarderen.	 Ik	ben	er	zeker	
van	dat	hij	dit	soort	uitwisseling	niet	gewoon	was.	
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Hun	presentatie	focuste	zich	vooral	op	het	veld	effect	van	TM,	gezien	dat	de	
snelste	manier	is	om	de	burgeroorlog	op	te	lossen	en	stabiliteit	te	brengen	
in	het	land.	

Dit	is	hoe	je	het	in	wezen	kan	uitleggen:	

Het	 TM	 veld	 effect	 werkt	 als	 een	 gloeilamp.	 Een	
kleine	gloeilamp	kan	een	grote	kamer	volledig	ver-
lichten	omdat	de	lamp	met	de	hele	kamer	verbonden	
is	via	 het	 onzichtbare	 elektromagnetisch	 veld.	 Een	
gloeilamp	zal	dit	veld	aanwakkeren	met	vibraties	–	
lichtgolven	die	zich	verspreiden	over	de	hele	kamer.	

Wat	 gebeurt	 er	 nu	 wanneer	 we	 het	 licht	 uitdoen?	
Het	elektromagnetisch	veld	is	niet	verdwenen.	Het	is	er	nog	steeds,	maar	het	
is	niet	langer	aangewakkerd.	Dit	ervaren	wij	als	duisternis.	

Op	 dezelfde	manier	 is	 het	 verenigd	 veld	 van	 bewustzijn,	 dat	 ons	 allemaal	
verbindt,	altijd	aanwezig.	Maar	 toen	de	mens	vergat	hoe	 te	 transcenderen,	
was	het	net	alsof	hij	niet	meer	wist	hoe	het	licht	aan	te	steken.	

In	termen	van	het	verenigd	veld	is	licht	de	Oerliefde,	het	zuivere	goede	dat	
wij	 allemaal	 in	 ons	 hebben.	 Wanneer	 dit	 fundamentele	 kenmerk	 van	 ons	
mens-zijn	niet	 langer	wordt	 aangewakkerd,	 dan	neemt	de	duisternis	 over.	
Dit	zal	 leiden	tot	 “onmenselijk”	gedrag:	criminaliteit,	 corruptie,	 terrorisme,	
oorlog,	enz.		

Negativiteit	is	alleen	maar	de	afwezigheid	van	positiviteit,	de	afwezig-
heid	 van	 onze	 ware	 menselijke	 natuur;	 net	 zoals	 duisternis	 alleen	
maar	de	afwezigheid	van	licht	is.	

	

Net	zoals	er	maar	enkele	straatlichten	nodig	zijn	om	een	hele	stad	te	verlich-
ten,	 is	het	 is	niet	nodig	dat	 iedereen	transcendeert	om	de	duisternis	uit	de	
geesten	van	iedereen	te	doen	verdwijnen.	Een	handvol	mensen	kunnen	dit	
voor	iedereen	uitstralen.	

Om	die	 reden	zei	Maharishi	vaak	 :	 “Vecht	niet	tegen	de	duisternis,	steek	ge-
woon	 het	 light	 aan.”	Probeer	 niet	 om	 negatief	 gedrag	 aan	 te	 vechten	 (via	
straffen,	 gevangenissen,	 enz.)	 maar	 verlevendig	 gewoon	 positief	 gedrag.	
Zowel	veel	gemakkelijker	als	veel	effectiever.	

De	krachtigste	manier	om	dit	effect	te	bereiken	is	als	mensen	samen,	in	gro-
te	groepen,	 transcenderen.	Hierbij	gebruiken	ze	een	gevorderde	meditatie-
techniek,	het	TM-Sidhi	programma.	Met	deze	techniek	kunnen	ze	gedurende	



	 30	

een	veel	 langere	tijd	in	een	transcendente	toestand	verkeren	en	kunnen	ze	
“het	transcenderen	met	elkaar	coördineren”.	Dan	zien	we	werkelijk	iets	spe-
ciaal.	

Laten	 we	 nog	 eens	 de	 analogie	
van	het	duiken	gebruiken.	

Als	 drie	 mensen	 afzonderlijk	
duiken,	 dan	 creëren	 ze	 drie	 gol-
ven	 die	 het	 oppervlak	 rond	 hen	
doen	 rimpelen.	 Maar	 als	 ze	 sa-
men	springen,	dan	zullen	de	drie	
golven	zich	samenvoegen	tot	één	
veel	 grotere	 golf,	 die	 een	 nog	
veel	groter	oppervlak	zal	bestrij-
ken.		Op	die	manier	kan	een	klei-
ne	 groep	 van	 slechts	 een	 paar	 honderd	 deelnemers	 een	 golf	 creëren	 die	
krachtig	genoeg	is	om	een	volledig	land	te	beïnvloeden.	

Wat	was	het	meest	 relevante	 experiment	 om	voor	 te	 stellen	 aan	de	Presi-
dent	van	Guinee-Bissau?	Dat	ene	experiment	dat	het	lot	van	Mozambique	al	
veranderd	had.	

In	1992	had	een	vergelijkbare	delegatie	van	de	
TM-organisatie	 een	 ontmoeting	 met	 de	 presi-
dent	 van	 Mozambique,	 Dr.	 Alberto	 Joaquin	
Chissano.		

Chissano	was	onder	de	 indruk	van	het	weten-
schappelijk	onderzoek	over	het	TM	Veld	Effect	
en	besliste	om	het	uit	te	proberen.	

Hij	leerde	zelf	de	TM-techniek	en	de	gevorderde	technieken.	Hij	liet	ook	het	
volledige	leger	deze	technieken	leren	en	gaf	hen	de	opdracht	om	ze	elke	dag	
in	 groep	 te	 beoefenen.	 De	 burgeroorlog,	 die	 17	 jaren	 had	 gewoed,	 kwam	
meteen	 abrupt	 ten	 einde.	Mozambique,	 voorheen	 het	 armste	 land	 ter	we-
reld,	had	gedurende	de	10	volgende	jaren	de	snelst	groeiende	economie	ter	
wereld.	

Dit	was	het	grootste	succesverhaal	(tot	nu	toe)	van	een	experiment	met	het	
TM	veld	effect	dat	door	een	regering	gesponsord	was,	maar	het	was	slechts	
één	van	vele	experimenten.	

Gedurende	de	voorbije	40	jaren	zijn	nog	meer	dan	50	andere	experimenten	
gedaan.	Vele	leidden	tot	heel	precieze	resultaten,	die	men	vooraf	voorspeld	
had,	waaronder:	
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• recorddalingen	in	misdaadcijfers	en	auto-ongevallen	
• Het	volledig	stoppen	van	oorlogen,	in	verschillende	landen				
• Een	72%		daling	van	het	terrorisme	op	wereldschaal		
• Een	cruciale	rol	in	het	beëindigen	van	de	Koude	Oorlog	en	in	de	val	

van	de	Berlijnse	muur						
	

Volgens	alle	wetenschappelijke	normen	bleek	deze	aanpak	niet	alleen	veel	
doeltreffender	 dan	 de	 conventionele	 manieren	 om	 negatief	 gedrag	 aan	 te	
pakken,	maar	was	het	bovendien	ook	minstens	1000	keer	goedkoper.	

Meerdere	 wetenschappelijke	 tijdschriften	 hadden	 het	 onderzoek	 waarin	
deze	effecten	werden	bevestigd	al	gepubliceerd.	In	het	algemeen	wordt	on-
derzoek	 pas	 ernstig	 genomen	 als	 een	 tijdschrift	 het	 checkt	 en	 goedkeurt.	
Hierbij	gebruikt	men	een	proces	dat	 intercollegiale	toetsing	of	peer-review	
wordt	genoemd.	Als	de	controleurs	vinden	dat	het	onderzoek	correct	is,	en	
het	tijdschrift	bereid	is	om	zijn	reputatie	aan	de	studie	te	koppelen,	dan	pas	
zal	het	de	studie	publiceren.	Onze	delegatie	kon	meer	dan	20	zulke	publica-
ties	 voorleggen,	waarvan	verschillende	 in	de	meest	prestigieuze	 tijdschrif-
ten	voor	sociale	wetenschappen	ter	wereld.	

Deze	 publicaties	 vormen	 samen	 het	 krachtigste	 bewijsmateriaal	 dat	 het	
veldparadigma	een	realiteit	 is.	(Het	 TM	veld	 effect	 is	 alleen	mogelijk	 als	 er	
inderdaad	een	veld	bestaat	dat	ons	verbindt	met	de	oorsprong	van	ons	be-
wustzijn.)	Bovendien	toonden	de	publicaties	ook	aan	dat	er	nu	een	uiterma-
te	 krachtige	 en	 praktische	 technologie	 bestaat	 om	 de	 veldeigenschappen	
van	 het	 bewustzijn	 aan	 te	wenden.	 Het	 enige	wat	we	moeten	 doen	 is	 “de	
Kracht	gebruiken”.	

Toen	 al	 deze	 gegevens	 werden	 voorgesteld	 aan	 de	 president	 van	 Guinea-
Bissau,	kon	je	duidelijk	aan	zijn	uitdrukking	zien	dat	hij	geïnteresseerd	was.	
Ook	 alle	 andere	ministers,	 die	 onze	 delegatie	 achteraf	 ontmoette,	 toonden	
interesse.	Op	hun	gezichten	stond	te	lezen,	dat	ze	allemaal	tot	hetzelfde	be-
sef	waren	gekomen	waar	ikzelf	al	een	tijdje	geleden	achter	gekomen	was.	

Als	dit	allemaal	waar	is,	dan	is	dit	één	van	de	best	bewaarde	geheimen	
ter	wereld.	Dit	kan	het	lot	van	de	mensheid	veranderen.	

	

Na	onze	ontmoeting	vroegen	ze	ons	om	in	het	hotel	 te	wachten.	Zij	gingen	
overleggen	hoe	ze	met	dit	voorstel	zouden	verder	gaan.	

Laten	we	dus,	terwijl	we	wachten,	wat	dieper	in	het	veldparadigma	duiken.	
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In	de	volgende	hoofdstukken	raken	we	meer	vertrouwd	met	het	veldpara-
digma.	We	 bespreken	 de	 evolutie	 in	 de	 fysica	 en	 hoe	 steeds	meer	weten-
schappers	tot	de	vaststelling	komen	dat	het	veldparadigma	ernstig	genomen	
moet	worden,	als	een	wetenschappelijke	realiteit.	

Daarna	tonen	we	hoe	vele	fenomenen	in	de	natuur	en	in	onze	persoonlijke	
ervaringen	 (vooral	 diegene	die	we	 “paranormaal”	 noemen)	 betekenis	 krij-
gen	wanneer	we	ze	bekijken	door	onze	veldparadigma	bril.	

In	Deel	3	van	het	boek	duiken	we	 in	het	onderzoek	van	de	veranderingen	
die	mogelijk	zijn	wanneer	we	werkelijk	leren	om	het	veld	te	ervaren.	Dit	zijn	
de	20	experimenten,	die	de	wereld	kunnen	veranderen.	

	

Deel	1		Samenvatting		

We	gebruiken	de	analogie	van	de	radio	in	plaats	van	die	van	de	computer	
om	de	 relatie	 tussen	ons	 lichaam	en	geest/bewustzijn	 te	beschrijven.	Zo	
kunnen	we	onszelf	zien	als	individuele	wezens	die	verbonden	zijn	met	ons	
lichaam	maar	die	tegelijkertijd	ook	in	verbinding	staan	met	het	universele	
veld	van	bewustzijn.	

Dit	veld	verbindt	iedereen	en	alles.	Wij	ervaren	die	verbinding	als	 liefde.	
In	onze	ware	natuur	zijn	we	veel	mooier	dan	we	denken.	

Met	het	voorbijgaan	van	de	tijd	raakte	de	techniek	om	onze	ware	natuur	
te	 ervaren	 verloren.	 Maar	 recent	 is	 deze	 techniek	 herontdekt.	Wanneer	
mensen	 deze	 techniek	 beoefenen,	 stellen	 ze	 genezende	 effecten	 vast	 op	
bijna	alle	gebieden	van	hun	leven.	Bovendien	hebben	ze	ook	een	positief	
effect	op	hun	omgeving.		
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Deel	 2	 :	 Het	 veldparadigma	 als	 een	 weten-
schappelijke	realiteit	

 
Een	menselijk	wezen	is	een	deel	van	een	geheel,	wat	wij	het	 ‘Universum’	noe-
men	-	een	deel	dat	begrensd	is	in	tijd	en	ruimte.	De	mens	ervaart	zichzelf,	zijn	
gedachten	als	 iets	 dat	 van	de	 rest	 afgescheiden	 is	 –	dit	 is	 een	optisch	waan-
beeld	van	het	bewustzijn.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Albert	Einstein	
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Deel	2			Overzicht	
In	 dit	 deel	 zien	we	 hoe	 onderzoek	 vanuit	 vele	 verschillende	 hoeken	 aan-
toont	 dat	 het	 veldparadigma	meer	 is	 dan	 alleen	 maar	 een	 filosofie	 :	 het	
blijkt	evenveel	(of	zelfs	meer)	aanspraak	te	kunnen	maken	op	de	term	“we-
tenschappelijke	realiteit”	dan	het	machine	paradigma.		

Om	velden	en	golven	echter	te	begrijpen	is	een	volledig	andere	logica	nodig	
dan	 om	 materiële	 deeltjes	 te	 begrijpen.	 We	 zullen	 vertrouwd	 raken	 met	
deze	nieuwe	logica.	

We	 zien	 talrijke	 voorbeelden	 van	 fenomenen	 in	 de	 natuur	 en	menselijke	
ervaringen	(vooral	“paranormale”	ervaringen)	die	 in	het	machine	paradig-
ma	nooit	steek	hielden,	maar	opeens	perfect	logisch	klinken	in	het	veldpa-
radigma.	

We	ontdekken	dat	onze	gedachten	onze	omgeving	kunnen	beïnvloeden,	en	
vice	 versa,	 door	middel	 van	 het	 veld	 dat	 iedereen	 en	 alles	 verbindt.	Deze	
impact	wordt	nog	veel	sterker	als	hij	ontstaat	vanuit	de	diepste	 lagen	van	
de	geest.	

We	zien	dat	 als	 in	het	machine	paradigma	 veel	dingen	aan	 toeval	worden	
toegeschreven,	 in	 het	 veldparadigma	 niets	 nog	 toeval	 is.	We	 krijgen	meer	
inzicht	hoe	alles	met	elkaar	verbonden	is,	zelfs	doorheen	de	tijd.		

	

Mijn	eerste	stappen	in	een	magische	wereld.	

Ik	heb	in	mijn	leven	vaak	ervaren	dat	het	universum	heel	anders	is,	dan	wat	
is	beschreven	door	het	machine	paradigma.	De	meeste	mensen	zouden	die	
ervaringen	beschrijven	als	 “paranormaal”.	Maar	 ik	verkies	het	woord	“ma-
gisch”.	

Het	begon	allemaal	met	één	opmerkelijke	ervaring.	

Ik	was	17	 jaar	oud	en	had	net	mijn	TM-Sidhi	opleiding	afgewerkt.	Later	 in	
dit	boek	bespreken	we	deze	cursus	meer	gedetailleerd.	Maar	zoals	ik	al	zei,	
draait	deze	opleiding	volledig	rond	het	brengen	van	meer	magie	in	je	leven.	

Een	paar	weken	na	de	opleiding	kon	ik	dit	voor	de	eerste	keer	helder	erva-
ren.	

Ik	was	thuis	en	was	naar	de	radio	aan	het	luisteren,	toen	de	DJ	een	wedstrijd	
aankondigde.	Binnen	een	paar	minuten	zou	hij	een	liedje	kiezen	uit	alle	sin-
gles	die	uitgebracht	waren	tussen	1960	en	nu	en	dit	op	de	radio	spelen.	Als	
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je	zowel	de	naam	van	het	lied	en	die	van	de	groep	kon	raden,	kon	je	een	tic-
ket	winnen	voor	een	rockconcert.	

Terwijl	ik	naar	de	aankondiging	aan	het	luisteren	was,	kwam	er	een	gedach-
te	bij	me	op	dat	het	lied	Vamos	a	la	Playa	zou	zijn.	Het	rare	was	dat	deze	ge-
dachte	zeer	helder	was,	alsof	het	een	zekerheid	was.	De	naam	van	de	groep	
kende	ik	echter	niet.	Dus	dacht	ik,	ik	bel	mijn	vriend,	want	ik	wist	dat	hij	dit	
nummer	op	een	verzamel	CD	had.	

Maar	op	dat	moment	zei	mijn	verstand	:	‘Ben	je	gek?	Hoeveel	kans	is	er	dat	ze	
net	dit	lied	zullen	uitkiezen?	Ga	je	hier	echt	geld	aan	verspillen	om	te	bellen?’	
‘Het	is	waar’,	dacht	ik	toen,	‘de	kansen	zijn	echt	wel	heel	klein.	Dertig	jaren	
muziek,	misschien	 1000	 nieuwe	 liedjes	 uitgebracht	 per	 jaar	 :	 ruw	 geschat	
betekende	dat	één	kans	op	30	000’.	

Ik	besloot	dus	maar	verstandig	te	zijn,	en	niet	te	bellen.	

En	toen,	vijf	minuten	later,	raad	eens	wat	ze	op	de	radio	speelden?	

Vamos	a	la	playa,	o	oh	ho	ho.	

Sindsdien,	 telkens	als	mijn	verstand	probeert	tussen	te	komen,	herinner	 ik	
het	er	vriendelijk	aan	dat	ik	nog	steeds	een	concertticket	te	goed	heb.		;o)*	

Maar	dan	komen	de	grotere	vragen.	 “Hoe	werkt	dit?	Hoe	is	het	mogelijk	dat	
een	gedachte	in	mijn	geest	precies	overeenkomt	met	een	gebeurtenis	in	de	bui-
tenwereld?	Betekent	dit	dat	er	tussen	de	twee	een	verbinding	bestaat?”	

En	 dan	 komt	 er	 nog	 een	 belangrijkere	 vraag	 :	 “Als	 die	 verbinding	 bestaat,	
waarom	 ervaren	we	 die	 dan	 niet	 vaker?	Waarom	 gebeurt	 het	 slechts	 nu	 en	
dan,	en	niet	altijd?”	

Het	antwoord	op	deze	vragen	vormt	een	groot	deel	van	de	 inhoud	van	dit	
boek	–	dat	en	hoe	we	kunnen	leren	om	het	wel	veel	vaker	te	ervaren.	

Wat	mijn	 eigen	 ervaringen	 betreft;	 sinds	 dat	moment	 heb	 ik	 er	 veel	meer	
gehad.	Ze	waren	niet	altijd	even	spectaculair	als	de	gebeurtenis	met	het	ra-
diobericht	 maar	 toch	 bleken	 ze	 vaak	 uitermate	 handig	 in	 mijn	 leven.	 Dit	
soort	gedachten	komen	gewoonlijk	in	de	vorm	van	intuïtie,	een	vaag	gevoel	
dat	ik	een	bepaalde	richting	uit	moet	gaan,	ook	al	kan	ik	met	mijn	verstand	
niet	uitleggen	waarom.	

																																																																				
*	Voor	de	oudere	lezers	onder	ons	;o)	is	een	“smiley”,	een	knipoogje	dat	de	jongere	gene-
ratie	 vaak	 gebruikt	 in	 hun	 schrijven.	 Je	 zou	 verbaasd	 zijn	 hoeveel	 oudere	 lezers	mij	 al	
gevraagd	hebben	wat	die	rare	;o)	in	mijn	boekje	betekenen.	
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Ik	 leerde	 deze	 intuïtie	 ontwikkelen	 en	 erop	 vertrouwen.	 Het	 heeft	 mij	 in	
mijn	 leven	 heel	 goed	 geholpen.	 Ik	 was	 19	 jaar	 oud	 met	 een	 startkapitaal	
$100	 en	 geen	 enkele	 business	 ervaring	 toen	 ik	 een	 netwerk	 opstartte	 om	
videogames	te	ruilen.	Minder	dan	3	jaren	later	beheerde	ik	een	keten	van	13	
games	winkels	met	30	werknemers.	

Het	 probleem	met	 “magie”	 is	 dat	 je	 voortdurend	moet	 blijven	 oefenen.	 Je	
kan	het	vergelijken	met	competitiesport.	Die	vereist	ook	dat	je	voortdurend	
traint	om	aan	de	 top	 te	blijven.	Door	 schade	en	 schande	heb	 ik	deze	 regel	
geleerd.	Ik	heb	me	laten	meeslepen	door	mijn	succes.	Ik	wou	steeds	meer	en	
begon	harder	te	werken.	Intussen	verwaarloosde	ik	mijn	training.	Ik	maakte	
de	fout	te	denken	dat	mijn	succes	het	resultaat	was	van	wat	ik	deed	en	niet	
van	wie	 ik	was.	 Het	 gevolg	was	 dat	 ik	 gedachten	 begon	 te	 krijgen	 die	 niet	
langer	 de	 juiste	waren	 op	 het	 juiste	moment,	 en	meer	 begon	 te	 handelen	
vanuit	het	ego	dan	vanuit	deze	intuïtie.	Dus	begon	ik	de	verkeerde	beslissin-
gen	te	nemen.		

Uiteindelijk	ben	ik	alles	kwijtgeraakt	–	behalve	de	lessen,	die	ik	had	geleerd.	

Deze	 lessen	brachten	me	op	een	 compleet	 ander	pad,	bijna	uitsluitend	ge-
richt	op	spirituele	groei	en	op	het	ontwikkelen	van	mijn	volledige	potentieel.	
Ik	heb	zelfs	verschillende	 jaren	als	monnik	geleefd,	uitsluitend	gefocust	op	
meditatie.	Uiteindelijk	mocht	ik	meewerken	aan	projecten	waarbij	ik	recht-
streeks,	 vaak	 dagelijks,	 aan	Maharishi	 zelf	 kon	 rapporteren.	 (De	 reis	 naar	
Guinea	Bissau	was	het	begin	van	deze	periode.)	

Ik	kan	 je	verzekeren,	als	 ik	 terugkijk	heb	 ik	totaal	geen	spijt	dat	 ik	een	be-
drijf	van	vijf	miljoen	euro	kwijtgeraakt	ben.	 Ik	heb	 in	de	plaats	 iets	gevon-
den	dat	veel	waardevoller	is.	

Het	veldparadigma,	herontdekt	door	de	wetenschap	

Subatomaire	deeltjes	met	bewustzijn???	
	

De	 CERN	 Large	 Hadron	 Collider	 (LHC)	 is	met	 een	 kostprijs	 van	 9	miljard	
EUR	het	duurste	experiment	in	de	geschiedenis	van	de	fysica.	In	essentie	is	
het	een	buizen	ring	van	27	km	lang,	die	175m	diep	begraven	ligt	onder	Ge-
nève	 in	 Zwitserland.	Wetenschappers	 hebben	 de	 LHC	 ontworpen	 om	 sub-
atomaire	 deeltjes	 in	 tegenovergestelde	 richtingen	 te	 versnellen	 naar	 een	
waanzinnig	hoge	snelheid,	dichtbij	de	snelheid	van	het	licht	(300000	km	per	
seconde).	 Dan	 laten	 ze	 de	 deeltjes	 op	 elkaar	 in	 botsen,	 waardoor	 er	 een	
enorme	hoeveelheid	energie	vrijkomt.	
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Om	je	enig	idee	te	geven	van	de	kracht	van	deze	botsingen,	stel	je	een	deeltje	
voor	dat	minder	weegt	dan	een	miljardste	van	een	gram,	maar	wanneer	het	
tegen	iets	botst,	heeft	het	de	kracht	van	een	trein	van	300	ton	die	zich	ver-
plaatst	aan	100	km	per	uur.	Stel	 je	nu	voor	dat	twee	van	die	treinen	tegen	
elkaar	 botsen.	 Nu	 heb	 je	 enigszins	 een	 idee	 van	 de	 grootte	 van	 de	 kracht	
waarover	 we	 het	 hier	 hebben.	 De	 energie	 die	 bij	 deze	 botsing	 vrijkomt,	
schept	condities	die	vergelijkbaar	zijn	met	wat	er	direct	na	de	Big	Bang	ge-
beurde.	De	kracht	is	voldoende	groot	om	subatomaire	deeltjes	in	zelfs	klei-
nere	stukjes	op	te	splitsen,	die	alle	
richtingen	 uitvliegen.	 Je	 kan	 het	
een	beetje	vergelijken	met	het	puin	
dat	 alle	kanten	uitvliegt	 als	 je	met	
een	auto	tegen	een	muur	knalt.	

Door	 deze	 kleinere	 deeltjes	 op	 te	
meten	kunnen	wetenschappers	op	
zoek	 gaan	 naar	 de	 hoge-energie	
deeltjes	die	de	natuurkundige	modellen	hebben	voorspeld.	Tot	nu	toe	is	de	
meest	beroemde	ontdekking	die	van	de	Higgs	Boson,	het	deeltje	dat	alle	an-
dere	 deeltjes	 massa	 geeft.	 De	 Belgische	 wetenschapper	 François	 Englert	
mocht	hiervoor	de	Nobel	prijs	ontvangen. 

Maar	op	22	september	2010	meldde	de	BBC	News	website	nog	een	andere	
LHC-ontdekking,	die	sommige	natuurkundigen	als	nog	veel	belangrijker	be-
schouwden.	

De	CERN-onderzoekers	stelden	vast	dat	wanneer	deeltjes	tegen	elkaar	bots-
ten,	 het	 verkregen	puin	 niet	 zomaar	 lukraak	 in	 alle	 richtingen	 vloog	maar	
dat	het	bepaalde	patronen	volgde.	“In	zekere	zin	is	het	alsof	de	deeltjes	met	
elkaar	praten	en	beslissen	welke	richting	ze	zullen	nemen.”	was	hoe	Guido	
Tonelli,	de	woordvoerder	van	CERN,	het	uitlegt.	 	Hoe	is	dit	mogelijk?	Deel-
tjes	die	met	elkaar	communiceren?	“Ik	ga	deze	kant	uit,	neem	jij	die”?	

De	 gegevens	 waren	 gefundeerd.	 Zelfs	 al	 was	 het	 effect	 klein,	 toch	 toonde	
statistische	analyse	fenomenen	aan,	die	niet	verklaard	konden	worden	door	
toevallig	gedrag.	Maar	de	wetenschappers	wisten	eenvoudigweg	niet	wat	ze	
met	deze	fenomenen	moesten	aanvangen.		

Volgens	het	machine	paradigma	ontstaat	het	bewustzijn	uit	de	werking	van	
onze	hersenen.	Maar	toch	toonden	deze	subatomaire	deeltjes	(die	uiteraard	
geen	 hersenen	 hadden)	 een	 vorm	 van	 bewust	 gedrag.	 Het	 hield	 gewoon	
geen	enkele	steek.	
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Dus	 wanneer	 de	 wetenschappers	 deze	 nieuwe	 ontdekking	 aankondigden,	
spraken	ze	van	‘nieuwe	en	interessante	effecten”,	maar	durfden	geen	verde-
re	verklaringen	of	interpretaties	te	geven.	

De	 CERN	wetenschappers	waren	 eigenlijk	 niet	 de	 eersten,	 die	 dit	 rare	 ge-
drag	op	 subatomair	niveau	vaststelden.	Het	 artikel	 van	de	BBC	vermeldde	
dat	een	ander	onderzoekslaboratorium	in	de	Verenigde	Staten	al	vergelijk-
bare	resultaten	had	vastgesteld.	In	feite,	had	de	natuurkundige	David	Bohm	
al	meer	dan	60	jaar	geleden	aangetoond	dat	subatomaire	deeltjes	zoals	elek-
tronen	zich	vaak	gedragen	alsof	ze	weten	wat	de	andere	elektronen	aan	het	
doen	zijn	en	ze	met	elkaar	overleggen.	Het	leek	dat	ze	zich	bewust	zijn	van	
elkaars	acties.	

We	hebben	hier	dus	iets	dat	volgens	het	machine	paradigma	totaal	onmoge-
lijk	 is.	 En	 toch	 tonen	 de	 gegevens	 aan	 dat	 het	 gebeurt.	 (we	 gaan	 nog	 veel	
meer	van	die	gevallen	zien,	trouwens)	

Maar	 als	 we	 nu	 eens	 een	 andere	 bril	 opzetten	 en	 het	
bewustzijn	beschouwen	als	een	veld.	Deze	deeltjes	zijn	
dan	golven	op	dit	veld	in	plaats	van	individuele	levenlo-
ze	 balletjes	materie.	 Zouden	 deze	 fenomenen	 dan	 logi-

scher	klinken?	

Hier	 doen	 de	 eigenschappen	 van	 alomtegenwoordigheid	 en	 alwetendheid	
hun	intrede.	

We	hebben	al	gezien	dat	alomtegenwoordigheid	betekent	dat	het	veld	over-
al	 tegelijkertijd	 aanwezig	 is,	 en	 elk	 afzonderlijk	 punt	 met	 elk	 ander	 punt	
verbindt.	

Alwetendheid	houdt	anderzijds	in	dat	dit	veld	zich	bewust	is	van	elk	punt	in	
de	schepping.	Het	weet	alles	wat	er	gebeurt.	Dat	zou	dus	ook	betekenen	dat,	
via	dit	veld,	één	deel	van	het	veld	(zoals	een	subatomair	deeltje)	kan	weten	
wat	er	gebeurt	op	een	ander	punt	van	het	veld.	

	

Om	 dit	 allemaal	 te	 begrijpen	 ga	 je	 je	 verbeeldingskracht	 heel	wat	moeten	
uitrekken.	Maar	dat	 is	precies	wat	we	 in	de	volgende	hoofdstukken	zullen	
doen	:	je	verbeeldingskracht	stretchen	tot	je	je	volledig	vertrouwd	voelt	met	
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een	volledig	nieuw	perspectief	op	onze	realiteit.	We	vertrekken	hiervoor	op	
een	 reis	 door	 de	 geschiedenis	 van	 de	 fysica,	 waar	we	 zullen	 zien	 hoe	 na-
tuurkundigen	ons	eerst	geleid	hebben	tot	de	veronderstellingen	van	het	ma-
chine	paradigma,	om	daarna	hun	eigen	veronderstellingen	volledig	terug	te	
ontkrachten.	

Tijdens	deze	reis	leer	je	hoe	velden	en	golven	een	andere	logica	hebben	dan	
deeltjes	materie.	Met	deze	nieuwe	 logica	vertrouwd	raken	 is	de	sleutel	om	
het	ware	potentieel	van	het	veldparadigma	te	begrijpen.	

Een	beetje	fysica	geschiedenis	
Sinds	de	begindagen	van	de	Griekse	filosofen	waren	er	twee	denkrichtingen,	
met	een	erg	verschillende	kijk	op	de	werkelijkheid.	

Aan	de	ene	kant	had	je	het	kamp	van	Democritus.	Hij	wordt	
algemeen	 beschouwd	 als	 de	 grondlegger	 van	 de	 weten-
schappelijke	 beweging	 (en	 de	 eerste	 verkondiger	 van	 het	
machine	 paradigma).	 Democritus	 beschreef	 hoe	 de	 werke-
lijkheid	 uiteindelijk	 alleen	maar	materie	 is,	 opgebouwd	 uit	
heel	 kleine	 bouwstenen,	 die	 hij	 atomen	 noemde	 (atoom	
komt	van	het	Griekse	word	atómos	-	ondeelbaar	–	Democritus	
gebruikte	dit	woord	om	de	kleinste	bouwsteen	in	de	schep-

ping	te	beschrijven).	Alles	is	materie	en	perfect	voorspelbaar,	zoals	één	gro-
te	machine.	

Aan	 de	 andere	 kant	 stond	 de	 visie	 van	 Socrates	 en	 Plato.	
Beide	filosofen	beschreven	de	ultieme	werkelijkheid	als	spi-
ritueel.	Zij	beweerden	dat	de	materiële	wereld	alleen	maar	
de	ware	spirituele	natuur	van	het	universum	verhult.	Socra-
tes	en	Plato	waren	één	van	de	eerste	verkondigers	van	het	
veldparadigma	in	de	westerse	beschaving.		

De	voorbije	300	jaren	leek	de	vooruitgang	in	de	wetenschap	erop	te	wijzen	
dat	de	hypothese	van	Democritus	het	pleit	zou	winnen.	De	natuurkundigen	
slaagden	er	 inderdaad	in	om	bijna	elk	fenomeen	in	de	natuur	te	reduceren	
tot	voorspelbare	mechanische	gebeurtenissen.		

Uiteindelijk	begon	de	hele	materiële	wereldvi-
sie	echter	ineen	te	storten.	

Het	begon	met	de	ontdekking	dat	onze	kleinste	
ondeelbare	 bouwstenen,	 atomen,	 eigenlijk	wel	
deelbaar	zijn.	Ze	 zijn	 opgebouwd	 uit	 nog	 klei-
nere	bouwstenen,	atomaire	kernen	van	proto-
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nen	 en	 neutronen,	 met	 elektronen	 die	 daarrond	 cirkelden,	 zoals	 planeten	
rond	de	zon.	

Nog	meer	verbazingwekkend	was	dat	deze	kleinere	deeltjes	minuscuul	wa-
ren	in	vergelijking	met	de	lege	ruimte	tussen	hen.	Wetenschappers	schatten	
in	dat	als	een	elektron	zo	groot	zou	zijn	als	een	vuist,	de	lege	ruimte	tot	de	
kern	in	verhouding	ongeveer	de	afstand	van	hier	tot	aan	de	maan	zou	zijn.	

Met	 andere	woorden,	men	 stelde	 vast	 dat	 atomen,	 die	 kleine	 bouwstenen	
waaruit	 ons	 volledige	materiële	 universum	 is	 opgebouwd,	 eigenlijk	 hoofd-
zakelijk	uit	 lege	 ruimte	bestaan.	De	daadwerkelijke	 fysieke	materie	 in	ato-
men	werd	geschat	op	slechts	één	miljardste	van	de	omvang	van	het	atoom.	
Dus	als	ik	mijn	bureau	samenpers	tot	alle	lege	ruimte	eruit	geperst	is	en	al-
leen	 de	 feitelijke	 fysieke	materie	 overblijft,	 dan	 zou	 het	 één	miljard	 keren	
kleiner	zijn	dan	het	nu	is.	

Dat	is	wel	een	heel	klein	bureautje.	

Nu	 rijst	 er	een	 interessante	vraag.	Als	mijn	bureau	grotendeels	bestaat	uit	
lege	 ruimte	 en	 mijn	 hand	 is	 ook	 vooral	 lege	 ruimte,	 waarom	 kan	 ik	 mijn	
hand	dan	niet	door	mijn	bureau	bewegen?	Dat	lukt	mij	niet	omdat	deze	lege	
ruimte	 niet	 volledig	 leeg	 is.	 Het	 is	 leeg	 in	materiële	 betekenis	maar	 het	 is	
gevuld	met	energie,	met	krachtvelden.	

Sinds	 het	 begin	 van	 de	 19e	 eeuw	wisten	 natuurkundigen	 dat	 er	 een	 elek-
tromagnetisch	 veld	 bestaat	 dat	 ervoor	 zorgt	 dat	 de	 negatief	 geladen	 elek-
tronen	rond	de	positief	geladen	protonen	cirkelen.	Deze	elektromagnetische	
“lijm”	houdt	atomen	en	moleculen	intact,	met	andere	woorden.	

	

Als	het	elektromagnetische	veld	zou	verdwijnen,	dan	zou	ons	gehele	fysieke	
universum	onmiddellijk	ineenstorten.	

Laten	we	 dus	 terugkomen	 op	 onze	 vraag	 :	waarom	 kan	 ik	mijn	 hand	 niet	
door	de	tafel	bewegen?	

De	 reden	 is	niet	dat	de	 fysieke	materie	 in	mijn	hand	de	 fysieke	materie	 in	
het	 bureau	 afstoot	maar	 omdat	de	 elektromagnetische	 krachten	 tussen	de	
deeltjes	 in	 de	 tafel	 de	 elektromagnetische	 krachten	 tussen	 de	 deeltjes	 in	
mijn	hand	afstoten.	Kunnen	krachten	werkelijk	materiële	bestanddelen	af-



	 41	

stoten?	Wie	ooit	geprobeerd	heeft	om	dezelfde	polen	van	twee	magneten	bij	
elkaar	te	brengen,	kent	het	antwoord	op	deze	vraag.	

Het	 resultaat	 is	 dat	 het	 lijkt	 alsof	 de	 fysieke	materie	 in	 de	 tafel	mijn	 hand	
tegenhoudt.	Dat	is	de	reden	dat	onze	illusie	van	een	materiële	wereld	zo	rea-
listisch	aanvoelt.	

Natuurlijk	hangt	alles	af	van	hoeveel	kracht	 je	precies	gebruikt	wanneer	 je	
probeert	om	je	hand	door	de	tafel	te	bewegen.	Wil	je	Karate	Kid	gaan	spelen	
en	 gebruik	 je	 voldoende	 kracht,	 sterker	 dan	 de	 elektromagnetische	 “lijm”	
tussen	de	moleculen	van	de	tafel,	dan	kan	je	mogelijk	inderdaad	de	verbin-
dingen	breken	en	je	hand	door	de	tafel	laten	gaan…	Of	je	kan	ook	gewoon	je	
hand	breken.	Misschien	beter	dus	om	dit	niet	te	proberen.	

Afhankelijk	van	de	chemische	samenstelling	van	het	materiaal	zal	het	 je	 in	
andere	 gevallen	 lukken	 om	 het	 materiaal	 te	 buigen.	 Sommige	 materialen	
voelen	zacht	aan,	andere	hard.	Materialen	kunnen	vast	of	vloeibaar	zijn,	en	
andere	zijn	nog	gasvormig.	Alles	hangt	af	van	de	structuur	van	de	atomen	en	
van	de	elektromagnetische	verbindingen.	Maar	wat	onze	hand	tegenhoudt	is	
energie	en	niet	materie.	

Leven	we	niet	in	een	wonderlijke	illusie?	

Natuurkundigen	 hebben	 ontdekt	 dat	materie	 dus	 lang	 niet	 zo	materieel	 is	
als	we	dachten.	In	werkelijkheid	is	het	voor	99,9999999	%		lege	ruimte.	

Of	dat	was	het	toch	wat	natuurkundigen	veronderstelden.	

Dit	was	slechts	het	begin	van	het	einde	voor	het	machine	paradigma.	

De	 echte	 ondergang	 kwam	 aan	 de	 hand	 van	 een	 bepaalde	wetenschapper	
wiens	naam	je	misschien	al	wel	eens	gehoord	hebt:	Albert	Einstein.	

Hoe	Einstein	het	machine	paradigma	de	doodsteek	gaf	(en	
niemand	hiervan	weet)	
	

Einstein	is	waarschijnlijk	de	beroemdste	wetenschapper	in	
de	 geschiedenis.	 Het	 tijdschrift	 Time	 verkoos	 hem	 tot	 de	
belangrijkste	 persoon	 van	 de	 20e	 eeuw	 en	 de	 naam	 Ein-
stein	staat	bijna	synoniem	voor	het	woord	“genie”.	

Toch	durf	 ik	wedden	dat	 je	 geen	 flauw	 idee	hebt	wat	 zijn	
voornaamste	 bijdrage	 tot	 de	 fysica	 geweest	 is…namelijk	

dat	 hij,	 bijna	op	 zijn	 eentje,	 het	machine	paradigma	de	doodsteek	 gegeven	
heeft.	
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Weinig	mensen	weten	dat	Einstein	de	Nobelprijs	niet	ontvangen	heeft	voor	
zijn	beroemde	E=Mc²	formule,	die	uiteindelijk	leidde	tot	de	atoomenergie,	of	
voor	 zijn	 Algemene	 Relativiteitstheorie	 (die	 bijna	 niemand	 begrijpt	 maar	
waar	toch	iedereen	onder	de	indruk	van	blijkt	te	zijn)	maar	voor	zijn	theorie	
om	 bepaalde	 fenomenen	 te	 verklaren	 die	 zijn	 collega	Max	 Planck	 ontdekt	
had.	Deze	theorie	zou	in	de	fysica	uiteindelijk	tot	een	nog	veel	belangrijkere	
evolutie	leiden	:	de	kwantum	revolutie.	

De	 kwantum	 fysica	 toonde	 aan	 dat	 zelfs	 het	 één	 miljardste	 deel	 van	 ons	
atoom	dat	we	nog	 steeds	beschouwden	als	 fysieke	materie,	helemaal	 geen	
materie	is.	Het	lijkt	alleen	zo.	

Zelfs	de	meest	 fundamentele	bouwstenen	 in	de	natuur,	zoals	elektronen,	
zijn	eigenlijk	vibraties	van	velden,	 zoals	golven	 in	een	oceaan.	Het	enige	
verschil	 tussen	materie	en	 lege	ruimte	 is	dat	overal	waar	materie	 is,	een	
veld	 –	 in	 dit	 geval	 een	 elektronenveld	 –	 vibreert.	 In	 een	 lege	 ruimte	 ge-
beurt	dit	niet.	

	

	

Je	kan	het	vergelijken	met	 licht	en	duisternis.	Het	elektromagnetische	veld	
in	een	kamer	waar	het	 licht	brandt,	 is	hetzelfde	als	 in	een	kamer	waar	het	
donker	is.	Het	enige	verschil	is	dat	in	een	verlichte	kamer	het	veld	trilt,	en	in	
een	donkere	kamer	niet.		Op	dezelfde	manier	“verschijnt”	materie	waar	het	
veld	trilt	en	is	er	lege	ruimte	waar	het	veld	stil	is.	

Dat	betekende	dat	het	hele	idee	dat	ons	universum	een	dode	materiële	ma-
chine	 is,	 alleen	maar	één	grote	 illusie	 is.	Er	bestaat	eigenlijk	geen	materie,	
alleen	energie.	

Niels	 Bohr,	 één	 van	 de	 grondleggers	 van	 de	 kwantum	 fysica,	 had	 een	 be-
roemde	uitspraak	hierover	;	

	“Als	kwantummechanica	 je	niet	 tot	 in	het	diepste	geschokt	heeft,	dan	heb	 je	
het	gewoon	nog	niet	begrepen.”	
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Als	we	zien	hoeveel	mensen	nog	steeds	bezig	zijn	met	materiële	dingen	 te	
verzamelen	alsof	hun	leven	ervan	afhangt,	100	jaar	nadat	men	onthuld	heeft	
dat	 alle	materiële	 dingen	 slechts	 illusies	 zijn,	 dan	 blijken	 slechts	weinigen	
het	begrepen	te	hebben.	Ze	lijken	op	zijn	minst	niet	echt	geschokt.		

Maar	de	ineenstorting	van	de	illusie	van	materie	was	pas	het	begin.	Het	zou	
nog	veel	bizarder	worden.	

Het	 leek	 alsof	 elektronen	 zich	 soms	 gedroegen	 als	 golven	 en	 soms	 als	 kleine	
balletjes,	materiële	subatomaire	deeltjes.	

Vooraleer	 we	 hier	 verder	 op	 ingaan,	 moeten	 we	 eerst	 een	 fundamenteel	
verschil	uitleggen	tussen	een	golf	en	een	deeltje.	

Laten	we	een	voorbeeld	gebruiken	:	

Stel	je	even	voor	dat	je	aan	een	vriend	vraagt	om	rondjes	rondom	jou	te	lo-
pen.	Zie	je	hem	rennen?	Goed.	Wanneer	je	nu	probeert	om	een	bal	naar	hem	
te	gooien,	zal	je	min	of	meer	in	de	juiste	richting	moeten	gooien.	Doe	je	dat	
niet,	dan	zal	hij	de	bal	niet	kunnen	opvangen.	Maar	als	 je	naar	hem	roept,	
dan	zal	hij	je	horen	ongeacht	waar	hij	in	de	cirkel	aan	het	lopen	is.	

	

De	bal,	een	deeltje,	kan	slechts	op	één	plaats	zijn.	De	geluidsgolven	kunnen	
echter	overal	tegelijkertijd	zijn.	

Begrijp	 je	 het	 verschil?	 OK,	 zeg	 dan	 alsjeblieft	 tegen	 je	 vriend	 dat	 hij	mag	
stoppen	met	in	cirkels	te	rennen.	Hij	zal	al	wel	duizelig	aan	het	worden	zijn.	

Wat	nu	het	vreemde	was	met	elektronen,	was	dat	ze	zich	soms	als	deeltjes	
gedroegen,	 op	 een	 specifieke	 plaats,	 terwijl	 ze	 zich	 op	 andere	 momenten	
gedroegen	als	golven	en	aanwezig	waren	op	vele	plaatsen	terzelfder	tijd.	
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Maar	dit	is	toch	wel	het	meest	bizarre.	Of	het	nu	als	een	golf	of	als	een	deel-
tje	 verscheen,	 leek	 af	 te	 hangen	 van	het	 feit	 of	 het	 al	 of	 niet	waargenomen	
werd.	

Wanneer	het	niet	waargenomen	wordt,	heeft	het	elektron	de	vorm	van	een	
golf.	Het	bevindt	zich	dan	niet	op	een	specifieke	plaats	in	zijn	baan	rond	de	
kern	maar	overal	tegelijkertijd.	Maar	wanneer	de	wetenschapper	er	bewust	
aandacht	aan	geeft,	wordt	het	opeens	een	deeltje	dat	zich	op	een	specifieke	
plaats	bevindt*.		

	

Herinner	je	dit	kinderspelletje	nog?	Eén	kind	staat	met	zijn	rug	naar	alle	an-
deren	 gekeerd.	 Die	moeten	 naar	 het	 kind	 toelopen.	 Als	 het	 kind	 zich	 om-
draait,	moeten	ze	allemaal	onbeweeglijk	stilstaan.	Diegenen	die	toch	bewe-
gen	moeten	terug	naar	de	achterkant	van	het	veld.	

Het	 lijkt	alsof	de	natuurkundigen	dit	spel	speelden	met	de	elektronen	…	of	
de	elektronen	met	hen.	

De	belangrijkste	vraag	voor	onze	discussie	is	echter	hoe	het	mogelijk	is	dat	
wij	met	onze	bewuste	aandacht	het	gedrag	van	subatomaire	deeltjes	kunnen	
beïnvloeden?	

Dit	 type	 fenomeen	 van	 invloed-op-afstand	wordt	 gewoonlijk	 geassocieerd	
met	velden.	Maar	dat	betekent	dus	ook	dat	er	een	veld	moet	bestaan	tussen	
het	menselijke	bewustzijn	en	de	materiële	wereld.	

Laten	we	wat	dieper	ingaan	op	het	concept	van	velden.		

																																																																				
*Tot	op	vandaag	blijft	het	debat	voortduren	over	hoe	dit	gebeurt,	en	zijn	er	verschillende	
theorieën,	 van	het	 ineenstorten	van	de	golfvorm	 tot	het	bestaan	van	meerdere	univer-
sums.	Niettemin	is	iedereen	het	er	blijkbaar	wel	over	eens	dat	de	bewuste	aandacht	een	
rol	blijkt	te	spelen	in	het	proces.	
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Een	veld	 is	een	onzichtbaar	energetisch	medium	dat	objecten	de	mogelijk-
heid	geeft	om	elkaar	vanop	afstand	te	beïnvloeden,	zonder	dat	er	iets	fysieks	
tussen	 hen	 in	 is.	 Een	magneet	 kan	 ijzer	 aantrekken	 langs	 zijn	magnetisch	
veld.	De	Aarde	kan	een	appel	doen	vallen,	zonder	iets	fysieks	tussen	de	ap-
pel	en	de	Aarde,	door	het	veld	van	de	zwaartekracht.	

Er	 kunnen	 grappige	 dingen	 gebeuren	 als	 appels	 vallen	 :	 vraag	 maar	 aan	
Newton.	

Op	een	gelijkaardige	manier	moet	er	een	soort	veld	bestaan	tussen	het	be-
wustzijn	 van	 de	 wetenschapper	 en	 de	 elektronengolf/deeltje,	 zodat	 deze	
invloed	kan	plaatsvinden.	

Dit	 fenomeen	hield	totaal	geen	steek	vanuit	het	standpunt	van	het	machine	
paradigma.	

Uiteindelijk	zijn	de	meeste	wetenschappers	gewoon	gestopt	met	er	zich	vra-
gen	over	te	stellen.	Niels	Bohr	schreef	een	beroemd	bericht	op	zijn	deur	‘Fi-
losofen,	blijf	buiten.	Wij	zijn	aan	het	werk’	 	 en	 iedereen	 focuste	 zich	uitslui-
tend	op	de	wiskundige	vergelijkingen,	niet	op	de	interpretaties.	

De	wiskunde	 bleek	 te	 werken	 en	 de	 resultaten	 veroorzaakten	 een	 ‘kwan-
tum’	sprong	in	onze	technologieën.	Het	werd	de	basis	voor	de	uitvinding	van	
een	 hele	 reeks	 nieuw	hoogtechnologisch	 speelgoed,	 van	 lasers	 tot	 compu-
terchips.	Naar	schatting	ruwweg	30	%	van	het	BNP	van	de	VS	bestaat	van-
daag	 uit	 producten,	 die	 niet	mogelijk	 geweest	 zouden	 zijn	 zonder	 de	 ont-
dekkingen	van	onze	kwantum	voorvaderen.	

Maar	wat	met	de	filosofische	gevolgen?	Uiteindelijk	is	er	verbazingwekkend	
weinig	mee	gebeurd,	 gezien	het	 feit	dat	deze	ontdekkingen	al	dateren	van	
bijna	100	jaren	geleden.	

Erwin	Schrödinger	zou	uiteindelijk	de	voorhoede	nemen,	zowel	wat	de	wis-
kundige	 vergelijkingen	 als	 wat	 de	 filosofische	 kant	 betreft.	 Tenslotte	 was	
Schrödinger	waarschijnlijk	het	best	geschikt	voor	deze	taak.	Hij	startte	zijn	
opleiding	oorspronkelijk	in	de	filosofie	en	schakelde	pas	later	over	naar	de	
fysica,	om	uit	te	groeien	tot	één	van	de	briljantste	hedendaagse	natuurkun-
digen.	(De	Schrödinger	formules	werden	de	basis	van	de	kwantum	theorie.)	

Tijdens	zijn	carrière	als	natuurkundige	in	de	kwantum	fysica	en	fysica	pro-
fessor	aan	de	Universiteit	van	Wenen	bleef	hij	echter	zoeken	naar	antwoor-
den	op	zijn	vragen.	Hij	vond	ze	uiteindelijk…	in	enkele	van	de	oudste	teksten	
uit	 de	 geschiedenis,	 de	 Vedische	 geschriften.	 (manuscripten	 uit	 dezelfde	
traditie	als	waar	de	technieken	om	te	transcenderen	vandaan	komen.)	
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Na	verschillende	boeken	te	publiceren	over	dit	onderwerp	heeft	hij	zijn	con-
clusies	 allemaal	 gebundeld	 in	Mind	 and	Matter,	uitgegeven	 door	 de	 Cam-
bridge	University	in	1958.	Zijn	conclusie	was	even	radicaal	als	eenvoudig:	

Er	is	geen	scheiding	tussen	subject	en	object,	er	 is	geen	scheiding	tussen	ons-
zelf	en	anderen	en	de	wereld	rond	ons.	Er	 is	alleen	een	denkbeeldige	opsplit-
sing,	die	onze	geest	voor	onszelf	creëert.	De	waarheid	is	dat	onze	geest	de	bron	
is	van	alles…	
Vanuit	zijn	eigen	wezen	heeft	de	geest	de	objectieve	wereld	van	de	natuurkun-
digen	gecreëerd…	Dat	is	de	leer	van	de	Upanishaden	(Vedische	teksten).	

Wat	 zegt	 hij	 dus	 eigenlijk?	Dat	 er	 slechts	 één	 veld	 van	bewustzijn	 is.	 	 Van	
daaruit	worden	 zowel	 onze	 innerlijke	 subjectieve	wereld	 als	de	objectieve	
buitenwereld	 geschapen.	 Langs	 dit	 veld	 staat	 onze	 innerlijke	 geest	 in	 ver-
binding	met	de	buitenwereld.	

De	wetenschapper	die	de	belangrijkste	rol	speelde	in	de	ontwikkeling	van	
de	kwantum	fysica,	en	 in	de	meeste	van	onze	moderne	technologieën	die	
erop	 gebaseerd	 zijn,	 kwam	 tot	 de	 conclusie	 die	 de	 kernhypothese	 is	 van	
het	veldparadigma.	Maar	omdat	het	in	1958	geen	steek	hield,	namen	maar	
weinigen	het	ernstig.	Als	ze	dit	al	deden,	dan	wisten	ze	eenvoudigweg	niet	
wat	ze	er	mee	moesten	aanvangen.	

	

We	zullen	later	bekijken	hoe	de	veldeffecten	tussen	de	innerlijke	geest	en	de	
buitenwereld	 in	detail	 onderzocht	 zijn.	Dat	 is	waar	het	 allemaal	om	draait	
bij	de	zogezegde	“paranormale”	fenomenen.	

We	focussen	ons	nu	hierop	:	kan	de	fysica	op	zich	ook	meer	concreet	bewijs	
van	 het	 veldparadigma	 verschaffen,	 namelijk	 bewijs	 voor	 het	 concept	 van	
een	veld	van	bewustzijn.	

Het	antwoord	is	“Ja”,	wat	ons	weer	terugbrengt	bij	Einstein.	

De	kwantum	fysica	leek	aan	te	tonen	dat	het	gedrag	van	de	basisdeeltjes	in	
de	natuur	volledig	willekeurig	bleek	te	zijn.	Einstein	ontkende	dit	met	klem.	
Hij	had	een	beroemde	uitspraak:	“God	speelt	niet	met	dobbelstenen.”	Uitein-
delijk	was	hij	ervan	overtuigd	dat	kwantum	fysica	gewoon	nog	niet	volledig	
was,	en	ging	hij	op	zoek	naar	een	meer	volledige	theorie.	Hij	noemde	die	de	
theorie	van	een	Verenigd	Veld.	

Einstein	vond	veel	inspiratie	bij	Spinoza,	een	bekende	Nederlandse	filosoof	
uit	midden	17e	eeuw.	Spinoza	zei	altijd	“De	hele	schepping	is	slechts	een	ge-
dachte	van	God.”	Maar	wanneer	hij	verwees	naar	God,	bedoelde	hij	niet	een	
persoonlijke	God	maar	hij	vereenzelvigde	God	met	de	Natuur.	Hij	beweerde	
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dat	 zowel	 de	 menselijke	 gedachte	 als	 de	 materiële	 schepping	 slechts	 een	
verlengstuk	was	 van	 deze	 onpersoonlijke	 universele	 kracht.	 Het	 kwam	 al-
lemaal	 van	 dezelfde	 bron.	 Spinoza	 was	 met	 andere	 woorden	 een	 andere	
verkondiger	van	het	veldparadigma.	

In	zijn	tijd	was	de	visie	van	Spinoza	niet	erg	populair	…	en	dat	
is	 nog	 zachtjes	 uitgedrukt.	 Men	 zegt	 dat	 hij	 als	 een	 heilige	
leefde,	 maar	 toch	 op	 23-jarige	 leeftijd	 verbannen	 werd	 uit	
zijn	Joodse	gemeenschap	in	Amsterdam.	Men	vreesde	dat	de	
kerkelijke	macht	wraak	zou	nemen	op	de	hele	gemeenschap	
als	ze	geen	afstand	namen	van	zijn	ideeën.1		

Maar	Einstein	geloofde	dat	Spinoza	iets	op	het	spoor	was.	Op	de	vraag	naar	
zijn	 religie	antwoordde	Einstein	dat	hij	 eerst	en	vooral	 geloofde	 in	 “Spino-
za’s	God”2.	

En	 dus	 ging	 Einstein	 op	 zoek	 naar	 wiskundige	 beschrijvingen	 van	 deze	
kracht	in	de	Natuur,	wiskundige	vergelijkingen	die	zouden	beschrijven	hoe	
alles	 in	de	schepping	ontstaat	uit	één	enkel	veld.	Deze	zoektocht	werd	zijn	
levenswerk	en	heeft	bijna	de	volledige	tweede	helft	van	zijn	leven	in	beslag	
genomen.	

Einstein	 is	 er	 uiteindelijk	 niet	 in	 geslaagd	 om	 die	 formules	 te	 ontdekken	
maar	hij	heeft	wel	de	weg	gebaand	voor	anderen	om	zijn	werk	verder	te	zet-
ten.	In	1984	werden	de	wiskundige	formules	uiteindelijk	voltooid.	Dit	is	be-
kend	geworden	als	de	superstring	theorie,	formules	die	beschrijven	hoe	alle	
verschillende	fenomenen	in	het	universum	inderdaad	ontstaan	als	trillingen	
van	één	uniek	veld.	

Om	te	begrijpen	hoe	één	enkel	veld	de	hele	diversiteit	van	de	schepping	kan	
doen	ontstaan,	moeten	we	een	tweede	fundamenteel	verschil	onderzoeken	
tussen	materiële	deeltjes	en	velden/golven.	

Een	materieel	deeltje	of	object	kan	slechts	één	ding	per	keer	zijn.	Velden	
kunnen	zich	op	hetzelfde	moment	op	verschillende	manieren	manifeste-
ren.	

	

Dit	is	nogal	complex	om	te	begrijpen	maar	we	zullen	proberen	het	uit	te	leg-
gen	met	 een	 eenvoudig	 voorbeeld;	 door	 te	 kijken	wat	 er	met	 het	 elektro-
magnetisch	veld	gebeurt.	
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Het	elektromagnetisch	veld	kan	in	de	natuur	veel	verschillende	fenomenen	
creëren.	Afhankelijk	van	de	golflengte	kan	het	zich	manifesteren	als	 radio-
golven,	microgolven,	licht,	X-stralen	enz.	

Het	 leuke	aan	velden	 is	dat	 ze	op	al	deze	verschillende	 frequenties	 tegelij-
kertijd	kunnen	trillen.	

Laten	we	 een	 eenvoudig	 experiment	 doen	 om	 dit	 aan	 te	 tonen.	 Steek	 het	
licht	 aan.	 Zet	 nu	 de	 radio	 aan,	 en	 zet	 dan	 jouw	 lekkere	 diepgevroren	 spa-
ghetti	 in	de	microgolfoven.	Zoals	je	ziet,	werken	ze	allemaal	perfect	tegelij-
kertijd.		

Weinig	mensen	 staan	even	 stil	 om	 te	beschouwen	wat	 een	wonder	dit	 is	 :	
hetzelfde	 veld	 doet	 vele	 verschillende	 fenomenen	 op	 hetzelfde	 moment	 ont-
staan.	 Zelfs	 al	 kijken	we	alleen	maar	naar	de	 radiogolven	dan	nog	kunnen	
we	20	radio’s	in	de	kamer	plaatsen,	die	elk	hun	eigen	muziek	spelen.	Dit	is	
allemaal	hetzelfde	veld	dat	op	20	verschillende	manieren	tegelijkertijd	trilt.	

Hoe	kan	één	veld	al	deze	verschillende	fenomenen	creëren?	Het	is	eigenlijk	
heel	eenvoudig.	De	individuele	golven	tellen	zich	met	elkaar	op.	

Het	veld	kan	bijvoorbeeld	tegelijkertijd	op	een	smalle	golflengte	(licht)	of	op	
een	veel	grotere	golflengte	(radio)	trillen.	Het	veld	trilt	dan	in	een	complexe	
golfvorm	die	de	perfecte	som	is	van	de	stijgingen	en	de	dalingen	van	de	in-
dividuele	 golven.	 Het	 is	 één	 nieuwe	 golfvorm,	 maar	 het	 geheugen	 van	 de	
individuele	golfvormen	is	nog	steeds.	Het	is	één	golf	en	twee	golven	tegelij-
kertijd.	 Zo	 kan	 het	 veld	 uiteindelijk	 honderden,	 duizenden,	 tienduizenden	
golven	tegelijkertijd	creëren.	

	

Op	 dezelfde	 manier	 voorspelde	 Einstein	 dat	 natuurkundigen	 ooit	 zouden	
ontdekken	dat	er	 slechts	één	veld	 in	de	hele	natuur	 is.	Als	dit	 veld	op	een	
bepaalde	manier	trilt,	dan	doet	het	protonen	ontstaan.	Trilt	het	op	een	an-
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dere	manier,	 dan	 creëert	 het	 elektronen.	Op	nog	 andere	manieren	 zal	 het,	
het	elektromagnetisch	veld,	de	zwaartekracht,	nucleaire	krachten	enz.	doen	
ontstaan.	 Bovendien	 kan	 het	 al	 deze	 verschillende	 trillingen	 op	 hetzelfde	
moment	doen	ontstaan,	in	elk	punt	van	de	schepping.	

Deze	voorspelling	werd	bevestigd	 in	1984,	 toen	natuurkundigen	de	Super-
string	 formules	 ontdekten.	 Deze	 formules	 kunnen	 inderdaad	 elk	 uniek	 fe-
nomeen	 in	 de	 natuur	 verklaren	 als	 verschillende	 trillingen	 van	 één	 uniek	
onderliggend	Verenigd	Veld.		

Eén	natuurkundige	die	hier	een	cruciale	rol	in	speelde	(hij	ontwikkelde	“één	
van	de	meer	succesvolle	Verenigd	Veld	theorieën3”)	was	Dr.	John	Hagelin.		

Als	tiener	had	Hagelin	al	een	buitengewoon	IQ	en	gebruikte	
hij	 zijn	 intelligentie	 om	 dieper	 in	 te	 gaan	 op	 de	 geheimen	
van	de	 fysica.	Hij	behaalde	uiteindelijk	een	doctoraat	 in	de	
fysica	 aan	 Harvard.	 Daarna	 werkte	 hij	 samen	 met	 de	 we-
reldtop	van	onderzoekers	aan	het	Stanford	Linear	Accelera-
tor	Center	en	CERN.	

Toch	zag	Hagelin	de	wereld	anders	dan	de	meeste	van	zijn	collega’s.	Op	jon-
ge	leeftijd	leerde	hij	reeds	de	Transcendente	Meditatietechniek	en	ervoer	hij	
de	eenheid	van	alles.		Zoals	Einstein	droeg	hij	toen	al	de	veldparadigma-bril	
en	begon	hij	 te	zoeken	naar	 formules	om	dit	 intuïtieve	gevoel	van	eenheid	
op	een	wiskundige	manier	te	beschrijven.	

Hoewel	zijn	publicaties	over	Verenigd	Veld	 theorieën	enkele	van	de	meest	
geciteerde	zijn,	bleken	de	meeste	van	zijn	collega’s	toch	te	veel	vast	te	han-
gen	aan	de	machine	paradigma	manier	van	denken	om	Hagelin’s	meer	spiri-
tuele	kijk	op	de	fysica	te	waarderen.	Uiteindelijk	verliet	Hagelin	zijn	stercar-
rière	in	de	wereld	van	de	fysica	en	ging	hij	nauwer	samenwerken	met	Maha-
rishi,	 in	die	tijd	de	grootste	deskundige	in	de	Vedische	wetenschap	ter	we-
reld.	Op	een	of	andere	manier	voelde	Hagelin	dat	hij	hier	de	echte	antwoor-
den	zou	vinden	op	zijn	vragen.	Momenteel	is	hij	hoofd	van	de	TM	organisa-
tie	in	de	V.S.	en	decaan	van	de	Maharishi	University	of	Management.	

Zelfs	al	zijn	de	formules	van	het	Verenigd	Veld	al	meer	dan	30	jaar	oud,	toch	
bevinden	we	ons	nu	in	de	meest	spannende	tijd	sinds	die	ontdekkingen.	De	
Large	Hadron	Collider	 in	CERN	 is	nu	voldoende	krachtig	om	verschillende	
aspecten	van	de	formules	op	basis	van	experimenten	te	bewijzen.	

De	Higgs	Boson	ontdekking	was	een	grote	stap	vooruit	en	een	eerste	expe-
rimentele	 bevestiging,	 hoewel	 de	 theorieën	 voorspellen	 dat	 ze	 meerdere	
Higgs	Bosons	zullen	ontdekken.	Ze	vonden	al	signalen	die	erop	wijzen	dat	er	
inderdaad	meerdere	Higgs	Bosons	bestaan,	maar	er	zijn	meer	gegevens	no-
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dig	om	het	als	een	statistisch	significante	ontdekking	 te	kunnen	aankondi-
gen.	Men	heeft	dus	het	gevoel	dat	het	een	kwestie	van	weken	of	maanden	is,	
eerder	dan	van	 jaren,	voor	ze	nog	veel	meer	experimenteel	bewijs	kunnen	
vinden	voor	de	theorieën	van	het	Verenigd	Veld.	

Intussen	 zijn	 er	 echter	 verschillende	 andere	manieren	 om	 de	 theorie	 van	
één	veld	aan	de	basis	van	alles	 te	 checken,	waar	we	geen	peperdure	deel-
tjesversnellers	 voor	 nodig	 hebben.	 Met	 gewoon	 wat	 logica	 en	 een	 aantal	
eenvoudige	observaties	in	de	natuur,	en	bij	onszelf,	komen	we	al	heel	ver.	

Van	diversiteit	naar	eenheid	:	Hoe	de	dingen	er	anders	uit-
zien	van	groot	naar	klein	
Om	het	begrip	van	eenheid	aan	de	basis	van	diversiteit	te	begrijpen	moeten	
we	eerst	inzien	dat	onze	realiteit	er	heel	anders	kan	uitzien	afhankelijk	van	
de	schaal	van	onze	observatie.	

Als	we	op	om	het	even	welke	plaats	op	onze	mooie	planeet	rondwandelen,	
nemen	we	de	Aarde	waar	als	een	(grotendeels)	platte	schijf.	Dat	 is	wat	we	
overal	rond	ons	zien,	alles	vlak	(misschien	iets	minder	als	je	gaat	wandelen	
in	de	Ardennen	of	in	de	Alpen,	maar	je	begrijpt	wel	wat	ik	bedoel).	Mensen	
hebben	 lange	 tijd	 geloofd	 dat	 de	 Aarde	 effectief	 een	 platte	 schijf	was.	 Dat	
was	tenslotte	wat	ze	zagen.	

Maar	 als	 we	 ons	 perspectief	 veranderen	 en	 uitzoomen,	 dan	 zien	 we	 heel	
duidelijk	dat	de	platheid	slechts	een	illusie	is.	Op	grotere	schaal	kunnen	we	
duidelijk	zien	dat	de	Aarde	een	bol	is.	

Op	dezelfde	manier	zien	de	dingen	rondom	ons,	op	onze	alledaagse	schaal	
van	observatie,	er	allemaal	erg	verschillend	uit.	Een	houten	bureau,	een	foto	
van	oma	en	opa	in	een	metalen	kader	(ze	zagen	er	in	die	tijd	toch	zo	geluk-
kig	uit),	een	hele	stapel	papieren	rekeningen,	die	echt	ooit	eens	moeten	be-
taald	worden,	ongeveer	200	post-it	op	het	glas	computerscherm,	met	herin-
neringen	 van	 erg	 dringende	 dingen	 om	 te	 doen	 enz.	 Hout,	metaal,	 papier,	
glas,	 dit	 zijn	 allemaal	duidelijk	 verschillende	materialen	met	duidelijk	 ver-
schillende	eigenschappen.	

Maar	wat	 zou	 er	 gebeuren	wanneer	we	ons	perspectief	 veranderen	 en	 in-
zoomen?	Dan	zouden	de	verschillen	snel	verdwijnen.	

Op	moleculair	niveau	zien	we	miljoenen	verschillende	structuren	die	aan	de	
basis	 liggen	van	alle	dingen	die	we	rond	ons	zien.	Maar	als	we	op	het	ato-
maire	niveau	 inzoomen,	 zien	we	dat	deze	 structuren	alleen	maar	verschil-
lende	rangschikkingen	zijn	van	dezelfde	bouwstenen,	de	118	verschillende	
elementen	van	het	periodiek	systeem.	
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Als	we	 nog	 iets	meer	 inzoomen,	 dan	 beginnen	 zelfs	 die	 118	 verschillende	
elementen	er	verrassend	gelijkaardig	uit	te	zien.	In	feite	zijn	het	slechts	ver-
schillende	 rangschikkingen	van	dezelfde	 subatomaire	bouwstenen	 :	 Proto-
nen,	elektronen	en	neutronen.	Het	enige	verschil	 tussen	hen	is	de	hoeveel-
heid.	Waterstof	heeft	één	proton	en	één	elektron;	helium	twee	van	elk,	zuur-
stof	heeft	er	acht	enz.	

	

Op	subatomaire	schaal	ziet	ons	divers	universum	er	plots	veel	minder	
divers	uit	dan	op	moleculaire	schaal.	

	

Oorspronkelijk	 dachten	 natuurkundigen	 dat	 hier	 de	 eenmaking	 zou	 stop-
pen.	Ze	kwamen	tot	de	conclusie	dat	er	in	de	natuur	vier	materie	velden	be-
staan	die	de	elementaire	deeltjes	creëren	:	twee	types	quarks,	die	zich	ver-
enigen	 om	 protonen	 en	 neutronen	 te	 doen	 ontstaan;	 elektronen	 (charged	
leptons);	en	neutrinos.	

Ze	 ontdekten	 ook	 vier	 krachtvelden	 die	 in	 wisselwerking	 staan	 met	 deze	
materie.	 Ze	 hadden	 al	 vastgesteld	 dat	 zowel	 elektriciteit	 als	 magnetisme	
twee	verschillende	manifestaties	zijn	van	hetzelfde	krachtveld,	wat	men	het	
elektromagnetisch	veld	noemt.	Daarnaast	vonden	ze	nog	drie	andere	krach-
ten	:	de	zwaartekracht	en	2	soorten	nucleaire	krachten	die	men	de	sterke	en	
de	zwakke	kracht	noemde.	

Natuurkundigen	konden	zo	dus	elk	fenomeen	in	de	natuur	verklaren	als	een	
interactie	van	deze	vier	krachtvelden	en	vier	materie	velden.	

	

Maar	algauw	kwamen	natuurkundigen	tot	de	ontdekking	dat	de	eenmaking	
zich	gewoon	verder	zette	op	nog	kleinere	schalen.	Op	een	schaal	100	keren	
kleiner	 dan	 de	 atomaire	 schaal	 kon	 men	 vaststellen	 dat	 er	 geen	 verschil	
meer	is	tussen	elektromagnetisme	en	de	zwakke	kracht,	tussen	de	twee	ty-
pes	quarks	of	tussen	elektronen	en	neutrino’s.	
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Op	zelfs	nog	kleinere	schalen	(ongeveer	1	triljoen	keren	kleiner)	ontdekten	
ze	dat	 er	 geen	 verschil	meer	 is	 tussen	welk	 van	de	deeltjes	 ook,	 of	 tussen	
drie	van	de	vier	krachten.	Allemaal	zijn	ze	gewoon	verschillende	 trillingen	
van	hetzelfde	veld.	Ze	lijken	op	grotere	schalen	alleen	als	verschillende	din-
gen,	net	zoals	atomen	en	moleculen	op	grotere	schaal	als	verschillende	din-
gen	lijken.	

En	op	de	kleinste	schaal	die	ons	bekend	is,	genaamd	de	Planck-schaal,	is	er	
niet	langer	enig	verschil	tussen	welke	kracht	of	welk	materieel	deeltje	ook.	
Ze	zijn	allemaal	verschillende	trillingen	van	één	en	hetzelfde	veld.	

.	

	

We	hebben	het	idee	dat	we	in	een	wereld	leven	met	vele	verschillende	
objecten.	Maar	dat	 is	een	even	grote	 illusie	als	het	 idee	dat	de	Aarde	
plat	 is.	We	hoeven	 alleen	maar	de	 schaal	 te	 veranderen	om	de	ware	
realiteit	te	zien.	

	

Dat	is	de	reden	waarom	we	het	een	“uni-versum”	noemen.	

Snap	je?	

Is	het	niet	schitterend?	

Eenheid	(uni)	als	de	basis	van	diversiteit.	

Maar	nu	komt	de	vraag	van	één	miljoen:	“	Maakt	dit	enig	praktisch	verschil	
uit	in	mijn	leven?”	“Waarom	zou	ik	me	zorgen	maken	om	wat	gebeurt	op	
schalen	die	verschillende	miljarden	keren	kleiner	zijn	dan	mijn	klein	pink-

je?”	
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Wat	betreft	de	praktische	doeleinden	maakt	dit	weinig	verschil,	net	zoals	we	
geen	rekening	houden	met	de	kromming	van	de	Aarde	als	we	een	fietstocht	
plannen.	We	leven	nog	steeds	in	onze	wereld	waar	de	klassieke	wetten	van	
de	 fysica	gelden.	Zolang	we	 rekening	houden	met	deze	wetten	en	dus	niet	
van	 gebouwen	 gaan	 springen	 (denkende	 dat	 de	 zwaartekracht	 toch	maar	
een	illusie	is),	is	alles	okay.	

Maar	waar	het	wel	belangrijk	is,	is	op	het	vlak	van	de	filosofische	implicaties.	
Want	die	tonen	aan	dat	we	ons	paradigma	waarmee	we	naar	de	wereld	kij-
ken,	en	wat	wij	definiëren	als	realiteit,	grondig	moeten	veranderen.		

Het	is	intussen	meer	dan	100	jaar	sinds	Einstein	zijn	ding	deed…Het	lijkt	me	
dat	 we	 de	 filosofische	 implicaties	 ervan	 intussen	 lang	 genoeg	 genegeerd	
hebben.	

Waarom	 het	 Verenigd	 Veld,	 per	 definitie,	 een	 veld	 van	
bewustzijn	moet	zijn		
	

We	 hebben	 al	 twee	 fundamentele	 verschillen	 tussen	 deeltjes	 en	 vel-
den/golven	besproken	:	

1. Een	deeltje	bevindt	zich	altijd	op	een	bepaalde	plaats	(op	één	plaats	
op	hetzelfde	moment).	Velden	en	golven	zijn	niet	gelokaliseerd	(ze	
kunnen	op	hetzelfde	moment	op	vele	plaatsen	zijn).	

2. Een	 deeltje	 kan	 op	 hetzelfde	 moment	 maar	 één	 ding	 zijn.	 Velden	
kunnen	zich	manifesteren	als	vele	dingen	tegelijkertijd.	
	

In	dit	hoofdstuk	bespreken	we	een	derde	fundamenteel	verschil.	

Een	deeltje	of	materieel	object	kan	onafhankelijk	van	zijn	schepper,	of	
bron,	bestaan.	Golven	kunnen	dit	niet.	

	

Stel	:	 ik	maak	een	stoel	en	daarna	ga	ik	weg.	De	stoel	zal	vrolijk	blijven	be-
staan.	Zodra	de	stoel	gemaakt	is,	heeft	hij	mij	niet	meer	nodig.	

Maar	wat	 als	 ik	 een	geluidsgolf	 creëer?	Zodra	 ik	ophoud	met	het	 geluid	 te	
maken,	 zal	 het	 geluid	 verdwijnen.	Hetzelfde	 gebeurt	 zodra	 ik	 de	 lamp	uit-
doe:	het	houdt	op	met	trillingen	te	creëren	op	het	elektromagnetische	veld	
en	het	licht	gaat	uit.	

De	 volledige	 manier	 van	 denken	 van	 het	machine	 paradigma	 is	 ontstaan	
vanuit	het	idee	dat	we	in	een	universum	leven	dat	opgebouwd	is	uit	kleine	
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materiële	balletjes.	In	dit	geval	is	er	geen	schepper	nodig.	Alles	is	begonnen	
met	de	Big	Bang	en	heeft	zich	dan	verder	ontwikkeld	volgens	de	specifieke	
wetten	van	de	 fysica	en	van	de	chemie,	 tot	het	universum	dat	we	vandaag	
kennen.	Alles	werkt	als	één	grote	machine.	

Vanaf	het	moment	dat	de	kwantum	natuurkundigen	hebben	aangetoond	dat	
deze	kleine	balletjes	niet	het	volledige	verhaal	zijn,	maar	dat	ze	zelf	schom-
melingen	zijn	van	verschillende	velden,	dan	moet	de	schepper	weer	ten	to-
nele	komen.	Want	iets	moet	voortdurend	deze	golven	veroorzaken.	

Toen	men	dan	ontdekte	dat	alle	verschillende	golven	in	het	universum	alle-
maal	verschillende	schommelingen	zijn	van	één	enkel	veld,	was	er	maar	één	
manier	om	dit	betekenis	te	geven	:	het	veld	zelf	is	de	schepper.	

Laat	ons	dit	in	iets	meer	detail	bekijken.	

In	het	voorbeeld	van	het	elektromagnetische	veld	kan	het	veld	op	veel	ver-
schillende	manieren	op	hetzelfde	moment	trillen,	maar	de	trillingen	worden	
allemaal	 veroorzaakt	 door	 externe	 krachten	 (een	 lamp,	 een	 radiozender,	
microgolfoven	enz.).	

	

Wanneer	 we	 het	 hebben	 over	 het	 Verenigd	 Veld,	 dan	 kan	 er	 geen	 externe	
kracht	zijn	die	deze	golven	op	het	veld	doet	ontstaan,	want	het	veld	zelf	is	de	
bron	van	elke	mogelijke	kracht	in	de	natuur.	Dat	betekent	dat	het	veld	al	deze	
trillingen	binnenin	zichzelf	moet	doen	ontstaan.	

Als	 dit	 veld	 elke	mogelijk	 trilling	 in	 de	 natuur	 binnenin	 zichzelf	 doet	 ont-
staan,	dan	moet	dit	veld	per	definitie	enkele	specifieke	eigenschappen	heb-
ben.	Zonder	deze	eigenschappen	zou	dit	veld	onmogelijk	iets	kunnen	schep-
pen.	Deze	eigenschappen	zijn	:	

Alomtegenwoordigheid	:	overal	zijn	

Als	dit	veld	elke	unieke	korrel	in	de	schepping	doet	ontstaan,	dan	moet	het	
ook	in	elke	korrel	aanwezig	zijn.	

Alwetendheid	:	alles	weten	

Dit	 veld	 doet	 niet	 alleen	 alles	 binnenin	 zichzelf	 ontstaan	 als	 trillingen,	 het	
moet	ook	elk	deeltje	in	de	schepping	met	elk	ander	deeltje	coördineren,	van	
het	 kleinste	 atoom	 tot	 de	 grootste	 melkwegstelsels.	 Dat	 betekent	 dat	 het		
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moet	weten	wat	er	overal	gebeurt.	Dat	vereist	een	bijna	oneindige	hoeveel-
heid	intelligentie.	

Almacht	:	het	vermogen	om	alles	te	scheppen	

Dat	spreekt	voor	zich.	Als	dit	veld	alles	doet	ontstaan,	dan	moet	het	een	on-
begrensde	creativiteit	bezitten	en	natuurlijk	ook	het	vermogen	om	alles	 te	
creëren.	

Gewaarwording,	 intelligentie	 en	 creativiteit	 zijn	 de	 kerneigenschap-
pen	van	bewustzijn.	Tegelijkertijd	is	de	algemene	veronderstelling	dat	
alomtegenwoordigheid,	 alwetendheid	 en	 almacht	 de	 kernkwaliteiten	
zijn	van	een	goddelijk	wezen.	

Als	het	Verenigd	Veld	echt	is,	en	alle	recente	ontdekkingen	in	de	fysica	
blijken	dit	 aan	 te	 tonen,	dan	moet	het	per	definitie	een	veld	zijn	van	
een	“goddelijk”	bewustzijn.	

	

Als	 alles	 op	 dit	moment	 nog	 een	 beetje	 abstract	 klinkt,	maak	 je	 dan	 geen	
zorgen.	Hoe	meer	we	bekend	worden	met	het	veldparadigma,	door	bepaalde	
fenomenen	in	de	natuur	en	onze	eigen	ervaringen	te	observeren,	hoe	meer	
het	allemaal	op	zijn	plaats	zal	vallen.	

De	mens	naar	het	beeld	 van	God,	of	God	naar	het	beeld	
van	de	mens?	
	

Het	 lijkt	 er	 dus	 op	 dat	 de	meest	 recente	 ontdekkingen	 in	 de	 fysica	 alleen	
maar	bevestigen	wat	de	 oude	Vedische	 teksten	 vele	 duizenden	 jaren	 gele-
den	beweerden	:	bewustzijn	is	een	Veld.	

In	essentie	betekent	dit	dus	dat	we	de	hoofdhypothese	van	het	machine	pa-
radigma,	 dat	materiële	 processen	 aan	de	 basis	 van	bewustzijn	 liggen,	 hier	
moeten	omdraaien.	Bewustzijn	ligt	aan	de	basis	van	materie.	

Kunnen	 we	 dit	 met	 100%	 zekerheid	 stellen?	 Neen.	 Het	 veldparadigma	 is	
uiteindelijk	 gewoon	 een	 hypothese…maar	 het	 machine	 paradigma	 is	 dat	
ook.	 Dit	 is	 voor	 (de	meeste)	wetenschappers	 zeer	moeilijk	 te	 aanvaarden.	
Na	300	jaar	te	zien	dat	(bijna)	alles	blijkt	te	werken,	is	de	machine	paradig-
ma	bril	zo	stevig	verankerd	dat	de	meesten	het	niet	langer	zien	als	een	hy-
pothese,	maar	als	de	absolute	waarheid.	Men	mag	het	zelfs	niet	in	vraag	stel-
len!		
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We	hebben	hier	dus	twee	volledig	tegenstrijdige	hypotheses.	Welke	zal	het	
winnen?	Er	zijn	meestal	twee	condities	vereist	voordat	een	nieuw	paradig-
ma	het	kan	overnemen	van	een	oud:	

1. Het	nieuwe	paradigma	kan	zowel	de	normale	alledaagse	dingen	als	
de	dingen	die	geen	steek	hielden	in	het	oude	paradigma	op	een	be-
tere	en	meer	logische,	manier	verklaren.	

2. Het	nieuwe	paradigma	 leidt	 tot	 betere	praktische	 oplossingen	dan	
het	oude	paradigma.	

	
Dit	was	 zeker	 en	 vast	 het	 geval	 toen	 het	machine	paradigma	het	 overnam	
van	 het	god	paradigma.	 Het	was	 allemaal	 veel	 logischer,	 en	 de	 praktische	
oplossingen	waren	 veel	 beter.	 En	 naargelang	we	 steeds	meer	 comfortabel	
worden	met	het	veldparadigma,	en	vooral	als	we	de	praktische	oplossingen	
zullen	ontdekken,	zullen	we	zien	dat	dit	hier	ook	het	geval	is	(wel,	dat	hoop	
ik,	 tenminste.	 Ik	 kan	 alleen	 maar	 de	 feiten	 voorstellen	 en	 iedereen	 moet	
hieruit	zijn	eigen	conclusies	trekken).		

Het	 fenomeen	 dat	 subatomaire	 deeltjes	 zich	 bewust	 leken	 te	 zijn	 van	wat	
andere	deeltjes	aan	het	doen	waren	is	een	goed	voorbeeld.	Dit	hield	gewoon	
geen	enkele	steek	in	het	machine	paradigma,	waar	deze	deeltjes	geïsoleerde	
dode	individuele	balletjes	zijn.	Maar	als	we	hen	zien	als	golven	op	een	alom-
tegenwoordig,	alwetend	veld	wordt	het	opeens	veel	logischer.	Als	de	oceaan	
bepaalde	kwaliteiten	heeft,	dan	 is	het	niet	onlogisch	dat	de	golven	die	ook	
hebben.	

	

In	levende	wezens	kan	bewustzijn	zich	nog	vollediger	uiten,	via	het	zenuw-
stelsel	van	die	wezens.	Hoe	meer	gevorderd	het	zenuwstelsel,	hoe	meer	ge-
vorderd	de	uitingsvormen	en	hoe	helderder	de	eigenschappen	van	het	be-
wustzijn	in	het	leven	zijn.	In	het	volgende	hoofdstuk	gaan	we	hier	verder	op	
in.	

Maar	als	we	het	dan	toch	over	zenuwstelsels	hebben,	 is	hier	snel	even	nog	
een	andere	hypothese	ter	zijde.	

Het	meest	 ontwikkelde	 zenuwstelsel	 is	 dat	 van	 de	mens.	 Volgens	 de	 oude	
teksten	 is	 het	 met	 een	 menselijk	 zenuwstelsel	 mogelijk	 om	 een	 volledige	
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uitdrukking	van	alle	kwaliteiten	van	dit	veld	van	bewustzijn	te	ervaren.	Zelfs	
nu	al	zijn	deze	kwaliteiten	bij	de	meeste	mensen	al	behoorlijk	ontwikkeld	(al	
onze	creativiteit,	 intelligentie,	 liefde,	 alle	kerneigenschappen	die	ons	uniek	
menselijk	maken,	komen	hier	vandaan).		Maar	het	kan	nog	veel	verder	ont-
wikkeld	worden,	 tot	 in	die	mate	dat	de	eenheid	met	alles	 en	 iedereen	een	
dagdagelijkse	ervaring	wordt.	

Deze	volledige	uitdrukking	kan	echter	alleen	gebeuren	op	voorwaarde	dat	:	

1. Het	zenuwstelsel	 zuiver	 is:	 	Een	niet	goed	afgestemde	radio	zal	de	
muziek	niet	helder	weergeven.	Op	dezelfde	manier	zal	een	zenuw-
stelsel	waar	 stress,	 spanningen	 en	 andere	 onzuiverheden	 zich	 op-
stapelen,	ook	niet	goed	werken.	De	eigenschappen	van	het	Veld	mo-
gen	dan	wel	het	zuivere	goede	en	de	pure	liefde	zijn	(“God	is	liefde”)	
maar	door	te	veel	stress	is	het	perfect	mogelijk	dat	die	eigenschap-
pen	niet	tot	volledige	uiting	zullen	komen,	zoals	we	allemaal	uit	er-
varing	weten.	

2. We	leren	ons	volledig	potentieel	te	ontwikkelen	:	Dit	is	alleen	maar	
een	kwestie	van	fitness	voor	de	hersenen.	We	moeten	leren	hoe	we	
onze	hersenen	volledig	kunnen	ontwikkelen,	zodat	we	ons	volledig	
mentaal	potentieel	kunnen	gebruiken.	

	

In	deel	3	zien	we	hoe	transcenderen	deze	beide	voorwaarden	tegelijkertijd	
zal	vervullen.	Het	verwijdert	de	onzuiverheden	én	zorgt	voor	de	ontwikke-
ling	die	onze	hersenen	nodig	hebben.	Dat	is	de	reden	waarom	de	oude	tek-
sten	 altijd	 verkondigd	 hebben	 dat	 regelmatig	 transcenderen	 essentieel	 is	
voor	onze	volledige	ontwikkeling.	

Hier	wil	ik	echter	even	een	bekend	citaat	bespreken	uit	onze	religieuze	ge-
schriften	:	“De	Mens	is	gemaakt	naar	het	beeld	van	God”.	Sommige	recente	
ontdekkingen	tonen	aan	dat	dit	citaat	misschien	wel	eens	veel	dichter	bij	de	
waarheid	zou	kunnen	komen	dan	we	aanvankelijk	dachten.	

De	oude	Vedische	Rishi’s	(Rishi	betekent	“Ziener”,	meesters	die	in	staat	wa-
ren	om	de	ware	werkelijkheid	van	het	leven	te	zien)	bezaten	niet	alleen	het	
vermogen	om	dit	veld	als	de	bron	van	alle	schepping	en	alle	 leven	waar	te	
nemen	 en	 te	 beschrijven.	 Ze	waren	ook	 in	 staat	 om	 zijn	 structuur	waar	 te	
nemen.	 Het	 wordt	 gezegd	 dat	 ze	 dit	 konden	 waarnemen	 in	 de	 vorm	 van	
klanken	die	in	hun	bewustzijn	opkwamen	tijdens	hun	diepe	meditaties.	Die	
klanken	werden	later	opgetekend	als	de	vedische	teksten.		

Deze	teksten	dienden	als	een	reeks	richtlijnen	om	in	harmonie	te	leven	met	
de	Natuur	 en	ons	 volledig	menselijk	potentieel	 te	 ontwikkelen.	De	 teksten	
hebben	vele	vertakkingen.	Zo	zijn	er	de	Upanishaden	(de	kennis	van	de	een-
heid	van	alle	leven),	de	Ayur	Veda	(een	vorm	van	natuurlijke	geneeskunde,	
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die	 zich	 vooral	 focust	 op	het	 activeren	van	de	 innerlijke	 kracht	 van	het	 li-
chaam	zodat	het	zichzelf	kan	genezen),	de	Sthapatya	Veda	(een	oude	vorm	
van	architectuur	die	rekening	houdt	met	oriëntatie	en	bepaalde	proporties	
in	de	natuur,	die	de	gezondheid	en	het	 geluk	van	de	bewoners	bevordert)	
enz.	

Alle	richtlijnen	die	in	deze	teksten	stonden	neergeschreven	bleken	duidelijk	
te	werken.	Ayur	Veda	is	bijvoorbeeld	de	oudste	vorm	van	geneeskunde	ter	
wereld,	 en	 is	 vandaag	 ook	 in	 het	 westen	 meer	 en	 meer	 populair	 aan	 het	
worden.	Maar	de	intellectuele	kennis	van	deze	teksten	bleek	echter	niet	het	
volledige	verhaal	 te	zijn.	 In	het	begin	van	de	 jaren	1990	werkte	Maharishi	
verschillende	jaren	samen	met	de	top	neuroloog	van	de	TM	organisatie,	Dr.	
Tony	Nader,	om	aan	te	tonen	dat	de	structuur	van	deze	teksten	ook	een	die-
pere	waarde	had.	

Ze	ontdekten	namelijk	dat	de	structuur	van	de	teksten	nauw	overeen	bleek	
te	 komen	met	 de	 structuur	 van	 de	 verschillende	 delen	 van	 het	 menselijk	
zenuwstelsel.	Maharishi	had	eerder	al	beschreven	hoe	dit	veld	van	bewust-
zijn	 nog	 veel	meer	 kwaliteiten	 had	 dan	 alomtegenwoordigheid	 of	 almach-
tigheid.	Hij	beschreef	zo	40	kwaliteiten	die	allemaal	even	essentieel	waren	
voor	bewustzijn	om	zich	als	leven	te	kunnen	uitdrukken.	(één	van	die	extra	
kwaliteiten	is	geheugen,	wat	we	later	nog	meer	in	detail	zullen	bespreken).	
Hij	beschreef	hoe	elk	van	de	40	aspecten	van	de	Vedische	kennis	één	van	die	
kwaliteiten	vertegenwoordigt.	Dan	was	het	gewoon	een	kwestie	van	te	kij-
ken	welk	deel	van	het	menselijk	zenuwstelsel	verantwoordelijk	was	om	die	
kwaliteit	tot	uiting	te	brengen,	en	dan	te	kijken	of	er	een	overeenkomst	was	
tussen	de	structuur	van	dit	deel	en	de	structuur	van	de	desbetreffende	tekst.	

Het	bleek	verbazingwekkend	nauwkeurig	overeen	te	komen.	

Dr.	 Nader	 schreef	 een	 boek	 van	 600	 bladzijden	 met	 de	 titel	
Veda	in	the	human	physiology,	waar	hij	de	gedetailleerde	corre-
laties	 beschrijft.	 Sommige	 overeenkomsten	 zijn	 algemeen,	 en	
moeten	nog	in	detail	uitgewerkt	worden,	anderen	blijken	nu	al	
zo	 nauwkeurig	 te	 zijn	 dat	 het	 nog	moeilijk	 te	wijten	 kan	 zijn	
aan	toeval.		

Om	deze	ontdekking	zo	eenvoudig	mogelijk	 samen	 te	vatten	 :	Als	dit	boek	
over	het	veldparadigma	een	theorie	voorstelt	dat	het	menselijke	bewustzijn	
een	deel	is	van	een	alomtegenwoordig	veld,	dan	stelt	het	boek	van	Dr.	Nader	
een	 veel	meer	 gedetailleerde	 theorie	 voor,	 die	 beschrijft	 hoe	 dit	 veld	 zich	
effectief	manifesteert	via	het	menselijke	zenuwstelsel.	

Een	radio	kan	 trillingen	van	het	elektromagnetisch	veld	 tot	uiting	brengen	
in	de	vorm	van	muziek	omdat	zijn	specifieke	structuur	deze	uitdrukking	toe-
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laat.	Op	dezelfde	manier	zou	het	menselijk	zenuwstelsel	de	kwaliteiten	van	
het	verenigd	veld	tot	uiting	kunnen	brengen	omdat	zijn	specifieke	structuur	
deze	uitdrukking	toelaat.	Dat	zou	dus	betekenen	dat	mensen	niet	zomaar	op	
een	mysterieuze	manier	zijn	ontstaan	als	gevolg	van	een	reeks	lukrake	toe-
valligheden,	zoals	Darwin	ons	wou	doen	geloven,	maar	als	resultaat	van	een	
“goddelijk	ontwerp”.	

Dit	 in	meer	detail	 bespreken	vraagt	 een	boek	op	 zich,	 omdat	het	 een	diep	
inzicht	in	zowel	neurologie	als	de	Vedische	kennis	vereist	om	het	volledig	te	
appreciëren	-	bovendien	heb	ik	zo	een	flauw	vermoeden	dat	ik	met	dit	boek	
de	 grenzen	 van	 jullie	 verbeelding	 al	 voldoende	 aan	 het	 tarten	 ben.	 ;o)	 Ik	
hoop	echter	dat	 ik	ooit	nog	eens	de	kans	zal	krijgen	om	hier	 later	ook	een	
boek	 over	 te	 schrijven	 dat	 iets	meer	 toegankelijk	 is	 voor	 de	 gewone	 alle-
daagse	lezer.	

Zolang	als	er	geen	definitief	bewijs	is	voor	Dr.	Nader’s	theorieën,	blijven	ze	
gewoon	 theorieën,	 maar	 het	 is	 tenminste	 een	 interessant	 onderwerp.	 Dit	
zou	een	meer	uitgebreide	verklaring	kunnen	geven	waarom	transcenderen	
zo’n	krachtige	effecten	heeft	op	alle	effecten	van	het	leven	(men	heeft	zelfs	
veranderingen	 in	het	DNA	gemeten	bij	TM	beoefenaars),	gezien	dit	dan	ei-
genlijk	wil	 zeggen	 dat	we	 terug	 in	 contact	 komen	met	 de	 originele	 “blue-
print”	van	het	lichaam.	Terug	naar	onze	ware	natuur,	waardoor	het	lichaam	
alles	wat	onnatuurlijk	is	(stress)	kan	verwijderen.		

Maharishi	vond	alleszins	dat	het	interessant	was,	want	het	is	hoofdzakelijk	
vanwege	deze	ontdekking	dat	hij	Dr.	Nader	 aanstelde	 als	 zijn	opvolger	 als	
hoofd	van	de	globale	TM	organisatie.	

Als	uiteindelijk	blijkt	dat	deze	ontdekking	juist	is,	dan	zou	dit	dus	ook	bete-
kenen	 dat	 de	 beweringen	 uit	 onze	 oude	 religieuze	 geschriften,	 zoals	 “De	
Mens	is	gemaakt	naar	het	Beeld	van	God”,	veel	meer	waarheid	en	wijsheid	
bevatten	dan	we	oorspronkelijk	dachten.	

Hier	 is	 echter	 het	 probleem	met	 onze	 religieuze	 geschriften	 :	 we	 kunnen	
zeggen	dat	ze	in	een	soort	van	code	geschreven	zijn.	Om	ze	te	ontcijferen,	en	
hun	ware	betekenis	te	begrijpen,	heb	je	de	juiste	sleutel	nodig	

De	sleutel	is	de	bril	die	we	ophebben,	hoe	we	de	wereld	zien.	Met	onze	ma-
chine	paradigma-bril	gaan	we	de	religieuze	geschriften	heel	anders	interpre-
teren	dan	met	een	veldparadigma-bril.	

Een	voorbeeld	 :	De	meesten	van	ons	hebben	de	bewering	 “De	Mens	 is	 ge-
maakt	naar	het	Beeld	van	God”	omgedraaid.	We	gingen	ons	een	God	inbeel-
den	die	zoals	een	mens	is.	(De	oude	man	met	een	lange	baard	die	op	wolken	
in	de	hemel	zit.)	
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We	geloven	nog	steeds	dat	onze	Goden	goddelijk	zijn,	wat	betekent	dat	ze	de	
goddelijke	 eigenschappen	 van	 alomtegenwoordigheid,	 alwetendheid	 en	 al-
macht	bezitten.	Maar	op	één	of	andere	manier	hebben	we	geprobeerd	om	al	
deze	eigenschappen	toe	te	schrijven	aan	een	mensachtig	gelokaliseerd	we-
zen	met	een	duidelijk	begrensd	lichaam.	

Als	je	hier	één	minuut	bij	stilstaat,	dan	merk	je	al	snel	dat	dit	eenvoudigweg	
geen	steek	houdt.	

Alomtegenwoordigheid	betekent	dat	het	overal	is	op	hetzelfde	moment.	Dat	
betekent	dat	het	per	definitie	een	veld	moet	zijn	 in	plaats	van	een	gelokali-
seerd	wezen.	

Alwetendheid	betekent	dat	het	alles	weet.	Het	moet	dus	met	alles	in	verbin-
ding	staan.	Dat	betekent	dat	het	per	definitie	een	veld	moet	zijn	in	plaats	van	
een	gelokaliseerd	wezen.	

Almacht	betekent	dat	het	alles	doet	ontstaan.	Dat	betekent	dus	ook	dat	het	
met	alles	verbonden	is.	Dat	betekent	dat	het	per	definitie	een	veld	moet	zijn	
in	plaats	van	een	gelokaliseerd	wezen.	

Zovele	 mensen	 zijn	 al	 heel	 hun	 leven	 op	 zoek	 naar	 God.	 Maar	 wat	 als	
Hij/Zij/Het	zich	gewoon	overal	waar	ze	zochten	bevond,	vlak	voor	hun	neus.	
Wat	als	ze	gewoonweg	niet	de	juiste	bril	ophadden	om	het	te	zien,	net	zoals	
de	persoon	met	de	roze	bril	niet	in	staat	was	om	de	ruime	variatie	in	kleu-
ren	te	zien.	

Zodra	mensen	van	bril	veranderen	en	overschakelen	naar	het	veldparadig-
ma,	dan	is	meestal	het	eerste	gevolg	dat	ze	opeens	veel	meer	respect	krijgen	
voor	hun	eigen	religie.	Eindelijk	begrijpen	ze	wat	hun	grote	 leraren	hen	al	
die	 tijd	 probeerden	 te	 leren.	 Eindelijk	 hebben	 ze	 de	 juiste	 sleutel	 om	 de	
boodschap	volledig	te	begrijpen	zoals	hij	bedoeld	was.	

Om	in	meer	detail	te	onderzoeken	hoe	de	wijsheid	van	de	grote	leraren	van	
alle	 religies	 veel	 logischer	begint	 te	 klinken	vanuit	het	perspectief	 van	het	
veldparadigma,	vraagt	ook	een	boek	op	zich.	Het	is	een	evenzeer	fascinerend	
onderwerp	 dus	 ik	 hoop	 dat	 ik	 ooit	 nog	 de	 kans	 krijg	 om	 ook	 dit	 boek	 te	
schrijven.	

Ik	 ben	 er	 echter	 van	 overtuigd	 dat	 je	 intussen	 in	 staat	 bent	 om	 zelf	 vele	
voorbeelden	 te	vinden.	Het	enige	wat	 je	hoeft	 te	doen,	 is	naar	de	oude	ge-
schriften	kijken	vanuit	het	perspectief	van	eenheid	in	plaats	van	dat	van	af-
scheiding.	 Je	zal	verrast	zijn	hoe	snel	vele	dingen	veel	meer	betekenis	krij-
gen.	
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Wat	nog	belangrijker	is	dan	meer	respect	voelen	voor	je	eigen	religie,	is	dat	
men	ook	 veel	meer	 respect	 begint	 te	 krijgen	 voor	de	andere	 religies	 in	de	
wereld.	

Men	begint	te	begrijpen	dat	onze	Goddelijke	levensbron	niet	één	of	andere	
persoonlijkheid	 is	 met	 typisch	 menselijke	 trekjes,	 waarbij	 de	 ene	 bevol-
kingsgroep	meer	geliefd	is	dan	de	andere.	Opeens	ziet	men	een	alomtegen-
woordig	 Veld	 van	 de	 natuur	 dat	 even	 liefdevol	 en	 ondersteunend	 is	 voor	
iedereen.	Dit	 is	precies	die	kracht	 in	de	Natuur	waarover	Spinoza	het	350	
jaar	geleden	had,	en	die	Einstein	zo	inspireerde.	

Men	beseft	dan	ook	dat	verschillende	culturen	verschillende	namen	en	be-
schrijvingen	 voor	 dit	 Veld	 hebben,	 en	 verschillende	 manieren	 om	 het	 te	
eren,	volgens	hun	eigen	cultuur	en	 tradities.	Het	 is	bijna	net	 zoals	we	ver-
schillende	namen	hebben	voor	de	zwaartekracht,	afhankelijk	van	de	taal	die	
we	spreken.	

Als	mensen	hun	nieuwe	veldparadigma	bril	opzetten,	zullen	religieuze	oor-
logen	(of	terrorisme	in	naam	van	religies)	nooit	meer	mogelijk	zijn.	Het	zou	
even	 absurd	 voelen	 als	 een	 oorlog	 beginnen	 over	 het	 juiste	 woord	 om	
zwaartekracht	uit	te	drukken.	

En	 tenslotte	 nog	 dit.	 Zodra	mensen	 van	 bril	 veranderen,	 en	 het	 veldpara-
digma	ook	gaan	beleven	 (door	 te	 leren	 transcenderen	en	het	veld	 te	erva-
ren),	zullen	ze	zich	spontaan	gedragen	zoals	onze	religieuze	leiders	het	wil-
den.	

Onvoorwaardelijke	 liefde,	 iemand?	 Het	 is	 veel	 gemakkelijker	 wanneer	 je	
geen	stress	meer	in	je	zenuwstelsel	hebt	en	wanneer	je	je	hersenpotentieel	
in	die	mate	hebt	ontwikkeld	dat	je	iedereen	werkelijk	kunt	ervaren	als	een	
deel	van	jezelf.	

Door	het	Goddelijke	te	beschouwen	vanuit	het	standpunt	van	het	machine	
paradigma,	hebben	we	onze	Goden	veel	kleiner	gemaakt	dan	ze	werkelijk	
zijn.		

Dat	 betekent	 ook	 dat	 we	 onszelf	 veel	 kleiner	 gemaakt	 hebben	 dan	 we	
werkelijk	zijn.	
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Voorbeelden	van	verbondenheid	in	de	natuur	
	

Nu	dat	we	ons	Verenigd	Veld	ontdekt	hebben,	als	een	veld	van	bewustzijn	
dat	alle	bewustzijn-en	van	alles	en	iedereen	verbindt	(heb	je	je	ooit	al	afge-
vraagd	 waarom	 het	 woord	 “bewustzijn”	 geen	 meervoud	 heeft,	 misschien	
omdat	er	geen	meervoud	is.)	laat	ons	nu	eens	kijken	of	we	de	eigenschappen	
ervan	 (alomtegenwoordigheid,	 alwetendheid,	 enz.)	 kunnen	 terugvinden	 in	
de	natuur.	

Telepathische	planten	
Peter	Tompkins	en	Christopher	Bird	publiceerden	in	1973	het	boek	The	
Secret	Life	of	Plants.	Het	werd	bijna	een	encyclopedie	over	 fenomenen	in	de	
natuur	 die	 geen	 steek	 hielden.	 In	 wezen	 was	 het	 een	 beschrijving	 van	 hoe	
wetenschappers	 tot	 de	 ontdekking	 kwamen	 dat	 de	 hele	 natuur	 veel	meer	
onderling	verbonden	is	dan	we	vroeger	dachten.	

Tompkins	 en	 Bird	 schreven	 bijvoorbeeld	 over	 experimenten	 die	 toonden	
hoe	planten	op	een	bewuste	manier	op	ons	reageren.	

Wetenschappers	verbonden	planten	met	detectors	die	galvanische	huidres-
pons	(GSR)	meten.	De	bedoeling	was	om	te	meten	of	ze	een	reactie	zouden	
vertonen	wanneer	de	wetenschappers	de	planten	in	een	stressvolle	situatie	
brachten,	zoals	bijvoorbeeld	door	hun	bladeren	in	brand	steken.	GSR	wordt	
vaak	gebruikt	om	de	stressreacties	van	mensen	te	meten,	zoals	bij	leugende-
tectors.	Tot	verrassing	van	de	wetenschappers	vertoonden	de	planten	ook	
een	duidelijk	meetbare	stress	respons,	vergelijkbaar	met	die	van	mensen.	

Vervolgens	 besloten	 ze	 een	 andere	 test	 uit	 te	 proberen.	 Ze	 plaatsten	 twee	
planten	naast	elkaar	en	staken	de	bladeren	van	één	plant	in	brand.	Tegelij-
kertijd	controleerden	ze	de	stressreactie	van	de	andere	plant.	De	meting	bij	
de	andere	plant	toonde	dezelfde	reactie	als	bij	de	brandende	plant	zelf.	

Communiceerden	deze	planten	met	elkaar?	

Maar	bij	het	volgende	experiment	werd	het	pas	echt	te	gek.	Gedurende	een	
tijdje	 plaatsten	 ze	 twee	 planten	 bij	 elkaar.	 Toen	 verplaatsten	 ze	 één	 plant	
naar	de	andere	kant	van	de	stad	en	staken	zijn	bladeren	in	brand,	terwijl	ze	
bij	de	andere	plant	keken	of	die	een	stressreactie	had.	De	plant	had	dezelfde	
reactie	 alsof	 zijn	 eigen	 bladeren	 in	 brand	 stonden.	 Deze	 plant	wist	 wat	 er	
met	de	andere	plant	gebeurde.	
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Dit	deed	de	wetenschappers	een	beetje	denken	aan	het	 fenomeen	dat	Ein-
stein	 “een	 spookachtige	 actie	 vanop	 afstand”	 noemde.	 In	 de	 fysica	 hadden	
wetenschappers	al	vastgesteld	dat	als	 twee	 ineengestrengelde	deeltjes	van	
elkaar	gescheiden	worden	en	de	spin	van	één	deeltje	is	veranderd,	dan	ver-
andert	het	andere	deeltje	ook,	 zelfs	al	 is	dat	ander	deeltje	 intussen	aan	de	
andere	 kant	 van	het	 universum.	De	 communicatie	 tussen	de	 twee	deeltjes	
trad	ogenblikkelijk	op,	sneller	dan	de	 lichtsnelheid.	Dit	zette	 	Einsteins	be-
ginsel	dat	geen	enkele	informatie	sneller	kan	reizen	dan	het	licht,	op	de	hel-
ling.	De	enige	manier	om	hieraan	enige	betekenis	te	geven	is	door	deze	twee	
deeltjes	niet	als	afzonderlijke	entiteiten	te	zien	maar	als	twee	delen	van	één	
geheel.	

Blijkbaar	 gebeurde	 hetzelfde	 met	 planten,	 ze	 waren	 blijkbaar	 verbonden	
met	elkaar.		

Dit	houdt	geen	steek	als	we	planten	beschouwen	als	 individuele	materiële	
dingen.	 Maar	 zodra	 we	 planten	 gaan	 zien	 als	 golven	 van	 een	 zelfbewuste	
oceaan,	dan	wordt	het	veel	aannemelijker.	

	

De	wetenschappers	probeerden	vervolgens	 een	 ander	 experiment	uit.	 Zou	
het	ook	werken	als	ze	alleen	maar	dachten	aan	het	 in	brand	steken	van	de	
bladeren	van	de	plant?	Inderdaad,	de	plant	vertoonden	gelijkaardige	stress-
reacties.	Dat	wees	er	dus	op	dat	er	ook	een	soort	verbinding	bestond	tussen	
planten	en	mensen.	

Wetenschappers	 in	 Rusland	 voerden	 gelijkaardige	 experimenten	 uit	 op	
planten,	met	dezelfde	resultaten.	Ze	gebruikten	bijvoorbeeld	planten	om	een	
“moordenaar”	te	identificeren.	Ze	lieten	een	proefpersoon	een	plant	volledig	
vernietigen	 terwijl	een	andere	plant	hiervan	“getuige”	was.	Daarna	contro-
leerden	ze	de	 stressreacties	van	de	getuige-plant,	wanneer	een	aantal	ver-
schillende	mensen	 de	 kamer	 binnenkwamen.	 Zodra	 de	 “moordenaar”	 bin-
nenkwam,	gingen	de	stressreacties	snel	omhoog.	

Stel	je	voor	dat	ze	dit	in	onze	rechtszalen	konden	gebruiken	om	misdadigers	
te	identificeren.	We	zouden	plots	veel	meer	getuigen	hebben	;o).	
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	In	hun	boek	sommen	Tompkins	en	Bird	tientallen	zulke	voorbeelden	op	die	
aantonen	 dat	 planten	 in	 verbinding	 staan	met	 elkaar,	 en	met	mensen,	 via	
een	soort	bewustzijnsveld.	Ze	 lijken	deze	verbinding	te	gebruiken	om	tele-
pathisch	te	communiceren.	

Het	hoeft	ook	niet	altijd	over	een	negatieve	gebeurtenis	te	gaan.	Een	ander	
voorbeeld	 vertelt	 van	 een	 chemicus	 die	 zo	 afgestemd	was	 op	 zijn	 planten	
thuis,	 dat	 ze	 opgewonden	 reageerden,	 toen	 hij	 dertien	 kilometer	 ver	 weg	
met	zijn	vriendin	aan	het	vrijen	was.	

The	 Secret	 Life	 of	 Plants	kreeg	 heel	 veel	 kritiek	 van	 de	 wetenschappelijke	
gemeenschap	 omdat	 het	 pseudowetenschap*	zou	 promoten	 (pseudoweten-
schap	wil	zeggen	“alles	wat	niet	in	het	machine	paradigma	past,	en	dus	niet	
wetenschappelijk	kan	zijn”…	We	zullen	nog	veel	van	deze	voorbeelden	zien.)	

Niettemin	werd	het	boek	een	internationale	bestseller.	

Vogels	verenigd	als	één	wezen		
Het	 zenuwstelsel	 van	 dieren	 is	meer	 ontwikkeld	 dan	 dat	 van	 planten.	Het	
resultaat	 is	 dan	 ook	 dat	 dieren	 over	 het	 algemeen	 een	 hoger	 ontwikkeld	
bewustzijn	 hebben.	 Kunnen	we	 ook	 bij	 hen	 tekenen	 zien	 van	 een	 eenheid	
van	bewustzijn?	

Absoluut,	en	er	is	geen	mooier	voorbeeld	dan	een	zwerm	spreeuwen	gade	te	
slaan.	 Spreeuwen	 zijn	 kleine	 vogels	 die	 gewoonlijk	 in	 een	 zwerm	 van	 een	
paar	 honderd	 tot	 soms	 vele	 duizenden	 vogels	 vliegen.	 En	 toch	 vliegen	 ze	
vaak	als	een	verenigd	geheel.	Een	mooi	voorbeeld	hiervan	kan	je	op	deze	vi-
deo	bekijken	:	www.veldparadigma.com/vogels/	

																																																																				
*	Eén	punt	van	kritiek	was	dat	 in	vele	gevallen	de	experimenten,	die	Tompkins	en	Bird	
vermeldden,	niet	konden	herhaald	worden	 in	een	gecontroleerde	omgeving.	Dat	 is	 een	
terechte	kritiek.	Het	zou	zelfs	best	kunnen	dat	sommige	experimenten	echt	wel	de	titel	
“pseudowetenschap”	verdienen.	Maar	het	is	niet	altijd	zo	zwart–wit.	We	zullen	later	zien	
dat	veel	van	dit	 soort	experimenten	niet	altijd	werken	omwille	van	het	menselijke	ele-
ment.	 Een	 voorbeeld	 :	 onderzoeken	hebben	 aangetoond	dat	 sommige	 telepathische	 fe-
nomenen	duidelijk	werkten.	Maar	zodra	een	heel	sceptische	of	erg	negatieve	onderzoe-
ker	de	kamer	binnenkwam,	werkte	het	niet	langer	meer.	Misschien	toont	dit	alleen	maar	
aan	dat	iedereen	met	zijn	gedachten	een	invloed	doet	ontstaan	en	dat	we	allemaal	slechts	
zien	wat	we	geloven.	Als	mensen	iets	niet	geloven,	dan	scheppen	ze	de	juiste	omstandig-
heden	zodat	het	effect	zich	niet	toont.	De	voorbeelden	in	dit	boek	zijn	bedoeld	als	voor-
beelden	van	gevallen	in	de	natuur	waar	het	wel	werkte.	Ze	zijn	bedoeld	om	mensen	uit	te	
nodigen	meer	van	die	voorbeelden	in	hun	eigen	leven	te	vinden,	niet	als	definitief	bewijs.	
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Het	 is	magisch	om	zoiets	 te	 zien.	Maar	dat	hield	de	materialisten	 (mensen	
die	 geloven	 dat	 het	machine	 paradigma	 de	 ultieme	 werkelijkheid	 is)	 niet	
tegen	om	de	magie	te	niet	te	doen,	door	te	proberen	dit	te	verklaren	als	zui-
ver	mechanische	gebeurtenissen:	de	vogels	zien	elkaar	gewoon	en	reageren	
dan	op	de	vliegpatronen	van	de	andere	vogels.		

Het	probleem	met	deze	verklaring	is	dat	men	nauwkeurig	de	reactietijd	van	
vogels	kan	meten	–	De	tijd	die	nodig	is	voor	een	visuele	impuls	gaat	van	de	
ogen	naar	de	hersenen	te	 laten	gaan,	de	hersenen	te	 laten	beslissen,	en	de	
beslissing	door	te	sturen	naar	de	spieren.		Wetenschappers	stelden	vast	dat	
vogels	veel	sneller	op	elkaars	bewegingen	reageren,	dan	ze	zouden	kunnen	
doen	op	basis	van	hun	visuele	reactietijd4.	

Bovendien	 zou	 er	 een	 duidelijke	 sequentie	 zichtbaar	 zijn	 als	 ze	 op	 elkaar	
zouden	reageren	gebaseerd	op	normale	reactiepatronen.	Een	vogel	reageert	
op	een	verandering	van	het	vliegpatroon	van	de	vogel	naast	hem,	waarna	de	
vogel	daarnaast	ook	reageert,	enz.	Wat	men	in	de	video	anderzijds	duidelijk	
kan	zien	is	dat	de	vogels	vaak		allemaal	samen	bewegen,	bijna	als	één	geheel.	

Deze	vogels	vliegen	alsof	ze	allemaal	telepathisch	met	elkaar	commu-
niceren;	 alsof	 ze	 allemaal	 deel	 uitmaken	 van	 één	 groter	 bewustzijn.	
Wanneer	je	hen	gadeslaat,	dan	is	dit	duidelijk	zichtbaar.	Dat	is	wat	het	
zo	magisch	maakt.	

	

Het	is	hetzelfde	verhaal	als	met	onze	“telepathische”	planten.	Vanuit	het	Ma-
chine	Paradigma	is	het	niet	mogelijk	dat	individuele	vogels	telepathisch	con-
tact	zouden	kunnen	hebben,	maar	het	wordt	perfect	logisch	wanneer	we	het	
bekijken	 vanuit	 het	 veldparadigma.	 Als	 het	 bewustzijn	 van	 de	 vogels	 alle-
maal	net	zo	is	als	de	golven	van	één	enkel	bewustzijnsveld,	en	dit	veld	is	zich	
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van	alles	bewust,	dan	is	het	logisch	dat	elke	vogel	zich	ten	alle	tijden	bewust	
kan	zijn	van	de	bewegingen	van	elke	andere	vogel.	

	

Dit	 soort	 gedrag	 is	 niet	 alleen	 vastgesteld	 bij	 vogels,	maar	 ook	bij	 scholen	
van	 vissen,	 bij	 mieren	 kolonies,	 enz.	 Ze	 reageren	 veel	 sneller	 op	 elkaars	
handelingen	 als	mogelijk	 zou	 zijn	 door	 visuele	 reactietijd.	 Bovendien	 heb-
ben	onderzoekers	scholen	van	vissen	die	's	nachts	zwemmen	onderzocht,	en	
merkten	ze	dat	ze	even	snel	op	elkaar	reageerden,	zelfs	al	konden	ze	elkaar	
helemaal	niet	zien.	Ook	als	andere	zintuigen	waarmee	ze	mogelijk	op	de	vis-
sen	naast	hun	zouden	kunnen	reageren	werden	uitgeschakeld	was	de	reac-
tietijd	 exact	 dezelfde5.	 Hun	 communicatie	 met	 elkaar	 gebeurde	 blijkbaar	
niet	 zintuigelijk,	 ondanks	 dat	 dit	 de	 enige	 vorm	 van	 communicatie	 is	 die	
mogelijk	is	volgens	het	machine	paradigma.	

Collectief	geheugen		
Een	 ander	 mooi	 voorbeeld	 van	 verbondenheid	 in	 de	 natuur	 komt	 uit	 het	
werk	van	de	Britse	bioloog	Dr.	Rupert	Sheldrake.	Hij	kwam	tot	de	ontdek-
king	dat	er	in	de	natuur	een	soort	collectief	geheugen	is.	

In	 zijn	boek	The	Presence	of	the	Past	 beschrijft	 Sheldrake	bijvoorbeeld	 een	
fenomeen	 dat	 niemand	 tot	 nu	 toe	 kon	 verklaren.	Wanneer	 scheikundigen	
een	 nieuwe	 kristalmolecule	 proberen	 te	 creëren,	 dan	 duurt	 het	 de	 eerste	
keer	 erg	 lang	 vooraleer	 de	 structuur	 kristalliseert,	 soms	 zelfs	 meerdere	
maanden.	Maar	 zodra	het	dit	 doet,	 stelden	 ze	 vast	dat	het	de	 tweede	keer	
erg	vlug	kristalliseert,	zelfs	als	de	tweede	keer	doorgaat	in	een	laboratorium	
aan	de	andere	kant	van	de	wereld.	Op	een	of	andere	manier	moest	het	ge-
heugen	van	de	nieuwe	structuur	zich	eerst	 in	het	veld	 inprenten.	Zodra	dit	
gebeurd	was,	kon	dit	geheugen	het	volgende	exemplaar	van	hetzelfde	sys-
teem	begeleiden	zodat	het	zich	veel	vlugger	kon	ontwikkelen.	

Je	 kan	 het	 vergelijken	met	 het	 leren	 van	 een	 nieuwe	 vaardigheid,	 met	 de	
fiets	 rijden	bijvoorbeeld.	Bij	de	eerste	poging	zal	 je	wat	 tijd	nodig	hebben.	
Maar	eens	je	het	geleerd	hebt,	is	het	erg	gemakkelijk	om	het	de	volgende	dag	
opnieuw	 te	 doen,	 omdat	 je	 het	 je	 herinnert.	 Volgens	 Sheldrake	 delen	 alle	
wezens	 van	 dezelfde	 soort	 dat	 geheugen	 onderling,	 via	 een	 proces	 dat	 hij	
morfische	resonantie	 noemde.	Hij	 beschrijft	 het	 als	 “De	 invloed	 van	 gelijke	
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op	gelijke	doorheen	ruimte	en	 tijd”.	Hoe	vaker	een	specifieke	actie	binnen	
een	soort	wordt	uitgevoerd,	hoe	meer	het	 in	het	geheugen	 is	 ingeprent	en	
hoe	sterker	de	richtlijnen	voor	de	volgende	actie	zullen	zijn.	

Via	verschillende	andere	intrigerende	gevallen	toont	Sheldrake	aan	hoe	een	
nieuwe	“gewoonte”	of	een	nieuw	aangeleerde	vaardigheid	zich	in	de	natuur	
kan	verspreiden,	over	de	grenzen	van	ruimte	en	tijd	heen.	

Eén	van	de	best	gedocumenteerde	gevallen	
gaat	 over	 hoe	 vogels	 melkflessen	 openen.	
Wanneer	melkflessen	 vroeg	 in	 de	morgen	
op	 de	 stoep	 geleverd	 worden,	 dan	 slagen	
vogels	 erin	 om	 de	 aluminium	 doppen	 te	
openen	 en	 ongeveer	 vijf	 centimeter	 melk	
te	 drinken.	 Deze	 gewoonte	werd	 voor	 het	
eerst	 gerapporteerd	 in	 Southampton	 in	
Engeland	in	1921.	De	verspreiding	ervan	werd	met	regelmatige	tussenperi-
oden	gemeld	van	1930	tot	1947.	Het	was	waargenomen	bij	11	soorten	vo-
gels	 maar	 kwam	 het	 meest	 voor	 bij	 meesjes.	 Hoewel	 meesjes	 slechts	 een	
paar	 kilometers	 van	 hun	 geboorteplaats	 wegvliegen,	 verspreidde	 de	 ge-
woonte	zich	over	heel	Engeland	en	kwam	ook	voor	in	Zweden,	Denemarken	
en	Nederland.	Telkens	als	deze	gewoonte	op	meer	dan	24	km	van	waar	het	
daarvoor	 was	 vastgesteld,	 optrad,	 kon	 aangenomen	 worden	 dat	 dit	 een	
“nieuwe	ontdekking”	was	van	een	individuele	vogel.	De	meldingen	toonden	
aan	dat	de	gewoonte	zich	na	verloop	van	tijd	sneller	begon	te	verspreiden.	
Hoe	 vaker	 de	 actie	werd	 uitgevoerd,	 hoe	 vlugger	 de	 andere	meesjes	 “ont-
dekten”	hoe	ze	de	melkflessen	konden	openen	

Vooral	de	meldingen	in	Nederland	waren	interessant.	Gedurende	de	Twee-
de	Wereldoorlog	verdwenen	alle	melkflessen	en	ze	raakten	pas	weer	in	ge-
bruik	in	1947.	Meesjes	leven	drie	jaar	en	de	melkflessen	werden	gedurende	
acht	jaar	niet	gebruikt.	Geen	enkel	meesje	dat	voor	de	oorlog	vertrouwd	was	
met	het	openen	van	flessen,	kon	gedurende	deze	tijdspanne	overleefd	heb-
ben.	Toch	herbegonnen	de	aanvallen	op	melkflessen	erg	vlug	zodra	ze	acht	
jaar	later	terug	verschenen.	

Sheldrake	 formuleerde	zijn	 theorie	 toen	hij	 in	 India	was,	waar	hij	het	con-
cept	van	eenheid	van	bewustzijn	 in	de	Vedische	literatuur	bestudeerd	had.	
Hij	 had	 voldoende	 moed	 om	 zijn	 paradigma	 bril	 te	 veranderen	 en	 begon	
toen	de	natuur	 te	onderzoeken	vanuit	dit	nieuwe	perspectief.	Wat	hij	 ont-
dekte	was	 eenvoudigweg	dat	 vele	 fenomenen	 in	 de	 natuur,	waaronder	 dit	
collectief	 geheugen,	veel	meer	betekenis	begonnen	te	krijgen	vanuit	een	per-
spectief	van	verbondenheid.	
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Net	zoals	the	Secret	Life	of	Plants,	werd	Sheldrake’s	werk	snel	als	pseudowe-
tenschap	bestempeld.	Van	diegenen	die	 zich	minder	krampachtig	 vasthiel-
den	aan	het	machine	paradigma	kreeg	hij	anderzijds	vele	lovende	reacties.	

In	de	natuur	zijn	er	ontelbare	voorbeelden	van	verbondenheid,	waarschijn-
lijk	zelfs	nog	veel	betere	als	diegenen	die	hier	vermeld	zijn.	Het	voornaam-
ste	doel	van	dit	boek	is	om	je	een	eerste	indruk	te	geven	van	hoe	vele	feno-
menen	 in	 de	 natuur	 plots	 veel	 logischer	 klinken	 vanuit	 het	 standpunt	 van	
het	veldparadigma,	en	je	dan	uit	te	nodigen	om	je	eigen	voorbeelden	te	vin-
den.	Je	zal	verrast	zijn	hoeveel	je	er	zal	vinden.	(laat	me	het	weten	als	je	an-
dere	interessante	voorbeelden	gevonden	hebt:	misschien	kan	ik	ze	in	latere	
versies	van	dit	boek	toevoegen	joachim@fieldparadigm.com)	

Onze	machine	paradigma-bril	is	een	beetje	als	kijken	naar	een	oceaan	maar	
waarbij	 de	 onderste	 helft	 van	 je	 gezichtsveld	bedekt	 is	 omdat	 je	 een	boek	
vasthoudt.	 Je	 ziet	 alleen	maar	de	 toppen	van	de	golven,	waardoor	het	 lijkt	
alsof	de	golven	afzonderlijke	entiteiten	zijn.	

	

GOOI	DIE	BRIL	DUS	WEG.	Hij	heeft	je	leven	ellendig	gemaakt.	Hij	is	er	
in	 geslaagd	 om	 een	 waarlijk	 magisch	 universum	 vol	 van	 onderling	
verbonden	leven	te	veranderen	in	een	saaie	machine.	

	

Laten	we	nu	eens	kijken	of	de	wezens	met	het	hoogst	ontwikkelde	zenuw-
stelsel	van	allemaal	–	mensen	–	ook	die	eenheid	kunnen	ervaren.	

De	Wetenschap	van	wonderen	 :	Hoe	paranormale	
fenomenen	betekenis	krijgen.	

Ik	geloof	het	pas	wanneer	ik	het	zie	
Je	bent	je	er	ongetwijfeld	van	bewust	dat	meer	dan	130	jaar	aan	onderzoek	
bewezen	heeft,	zonder	ook	maar	enige	twijfel,	dat	paranormale	 fenomenen,	
zoals	telepathie,	telekinese,	voorgevoel	enz.	echt	bestaan	en	dat	iedereen	ze	
kan	ervaren.	

Wacht	even,	zeg	jij	mij	nu	dat	je	dit	niet	wist?	
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Misschien	heeft	dit	te	maken	met	het	feit	dat	een	groot	deel	van	de	weten-
schappelijke	gemeenschap	behoorlijk	druk	bezig	geweest	is	met	het	onder-
zoek	ofwel	te	negeren	ofwel	actief	te	proberen	het	in	diskrediet	te	brengen	
door	 het	 te	 bestempelen	 als	 pseudowetenschap.	We	 hebben	 dit	 al	 gezegd,	
alles	wat	niet	verklaard	kan	worden	vanuit	het	machine	paradigma,	kan	niet	
wetenschappelijk	zijn,	omdat	het	onmogelijk	is.	Aangezien	geen	enkel	waar-
achtig	 wetenschappelijk	 experiment	 iets	 kan	 bewijzen	 wat	 onmogelijk	 is,	
moet	er	dus	iets	mis	zijn	met	de	experimenten.	

We	gedragen	ons	dus	als	de	persoon	met	de	roze	bril	wanneer	hij	de	kleur-
kaart	 ziet.	We	plakken	 er	 een	 label	 op	 en	 noemen	het	 “geen	 echte	weten-
schap”	en	het	probleem	is	opgelost.	Alles	in	diskrediet	gebracht…	en	we	pra-
ten	er	verder	niet	meer	over.	

Wel,	in	dit	hoofdstuk	gaan	we	er	wel	over	praten.	Want	deze	studies	kunnen	
ons	meer	aanwijzingen	geven	over	ons	ware	potentieel	als	mensen	dan	een-
der	welk	ander	onderzoek	(behalve	dan	de	20	experimenten	die	we	in	deel	
3	bespreken).	

Je	merkt	dat	dit	hoofdstuk	nogal	 ernstig	gaat	worden.	Laten	we	de	dingen	
dus	eventjes	iets	luchtiger	maken	en	beginnen	met	een	grapje	:	

Jezus,	 Mozes	 en	 een	 oude	 man	 spelen	 golf.	 Mozes	 neemt	 de	 eerste	 slag.	 Hij	
raakt	de	bal,	maar	 te	 zacht.	De	bal	 vliegt	 recht	 in	het	meer.	Geen	probleem.	
Mozes	 maakt	 een	 grote	 beweging	 met	 zijn	 armen	 en	 splitst	 het	 water.	 Hij	
wandelt	naar	de	bal	en	slaat	hem	op	het	grasveld.	
	
Nu	is	het	de	beurt	aan	Jezus.	Hij	slaat	ook	te	zacht	op	de	bal	en	de	bal	valt	ook	
in	het	water.	Geen	probleem,	Jezus	loopt	over	het	water	tot	bij	de	bal	en	slaat	
hem	richting	het	grasveld.	
 
Dan	volgt	de	oude	man.	Hij	slaagt	de	bal	heel	nonchalant	en	de	bal	vliegt	 in	een	
totaal	verkeerde	richting,	opnieuw	recht	naar	het	water.	Net	voor	de	bal	het	water	
raakt,	springt	een	vis	op	uit	het	meer	en	vangt	de	bal	in	zijn	bek.	Vervolgens	vliegt	
een	meeuw	vanuit	de	lucht	naar	beneden	en	pakt	de	vis.	Wanneer	de	meeuw	over	
het	grasveld	vliegt,	wordt	hij	getroffen	door	een	bliksemschicht.	De	meeuw	laat	de	
vis	op	het	grasveld	vallen,	de	vis	laat	de	bal	vallen,	die	netjes	in	de	“hole”	rolt.	Een	
“hole-in-one”. 
	
Mozes	geeft	Jezus	een	droge	blik	en	zegt,	“Ik	haat	het	om	met	jouw	Vader	te	spe-
len!”	
	
Gewoonlijk	 associëren	we	een	 scenario	als	dit	met	het	 “goddelijke”,	nietwaar?	
Dit	is	almacht,	waar	alles	in	de	natuur	onder	jouw	controle	valt.	Het	valt	waar-
schijnlijk	te	klasseren	als	de	meest	magische	ervaring	die	mogelijk	is.	Toch	heb-
ben	vele	mensen	doorheen	de	tijd	ervaren	dat	het	wel	degelijk	mogelijk	is,	ook	al	
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is	het	meestal	niet	zo	extreem	als	in	ons	golfgrapje.	Ze	hebben	gewoon	een	wens	
in	de	diepe	stilte	van	hun	geest	 (gewoonlijk	 in	de	vorm	van	een	gebed	gericht	
aan	een	Goddelijk	wezen)	en	zien	dan	dat	alle	omstandigheden	in	de	natuur	sa-
menwerken	 om	 de	wens	 te	 vervullen	 (zij	 interpreteren	 dat	 als	 een	 antwoord	
van	hun	Godheid	op	hun	gebeden).	

Maar	dat	betekent	nog	steeds	dat	er	een	verbinding	moet	bestaan	tussen	de	
gedachten	in	de	geesten	van	mensen	en	de	gebeurtenissen	in	de	buitenwe-
reld,	tenzij	het	toeval	is.	

Het	zou	 je	verbazen	hoeveel	mensen	de	magie	 in	hun	 leven	wegredeneren	
met	het	woord	“toeval”.		

We	hebben	allemaal	veel	meer	potentieel	dan	we	 in	onze	wildste	dromen	
kunnen	inbeelden.	Maar	de	meesten	van	ons	hebben	geen	enkel	besef	van	
dit	potentieel…	en	gewoonlijk	komt	dit	allemaal	neer	op	één	zinnetje:		

“Ik	geloof	het	pas	wanneer	ik	het	zie.”	

	

Laten	we	dit	eens	helemaal	uitspitten,	en	analyseren	wat	we	juist	zien.	Elke	
dag	 zien	we	 allemaal	miljoenen	 verschillende	 dingen…en	 ik	wed	 dat	 je	 er	
nog	nooit	hebt	bij	stilgestaan,	om	je	af	te	vragen	wat	je	nu	eigenlijk	ziet.	

Waarom	 zien	we	 een	 andere	 per-
soon	 tegenover	 ons	 staan?	 We	
denken	meestal	 dat	 een	 lichtbron	
kleine	 lichtballetjes	 uitzendt,	 met	
de	 naam	 fotonen,	 die	 dan	 weer-
spiegeld	worden	 door	 de	 persoon	
en	op	het	netvlies	van	ons	oog	ge-
registreerd	worden.	

Intussen	 weten	 we	 dat	 deze	 foto-
nen	 in	 werkelijkheid	 lichtgolven	

zijn,	trillingen	van	een	elektromagnetisch	veld.		

Wat	 gebeurt	 er	 wanneer	 we	 het	 licht	 uitdoen?	 Is	 de	 andere	 persoon	 ver-
dwenen?	Nee,	natuurlijk	niet	–	die	persoon	is	er	nog	(is	waarschijnlijk	al	aan	
‘t	 roepen	 dat	 je	 dat	 verdomde	 licht	 weer	 moet	 aansteken).	 Hij	 is	 er	 nog,	
maar	toch	zien	we	hem	niet	meer.	Wat	we	dus	zien	 is	niet	die	andere	per-
soon	maar	lichtgolven,	trillingen	op	het	Elektromagnetisch	Veld.	
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De	enige	reden	dat	we	de	andere	persoon	zien,	 is	omdat	er	een	veld	 is	dat	
ons	met	de	andere	persoon	verbindt.	Maar	het	veld	zelf,	dat	ons	verbindt,	is	
onzichtbaar.	

Dit	is	een	vierde	fundamenteel	verschil	tussen	velden	en	deeltjes	:	deeltjes	
zijn	 zichtbaar,	 terwijl	 velden	 onzichtbaar	 zijn.	 De	wezenlijke	 essentie	 van	
ons	bestaan,	de	velden,	is	iets	wat	we	niet	kunnen	zien.	

	

Wat	gebeurt	er	dus	wanneer	we	zeggen,	 “Ik	geloof	het	pas	wanneer	 ik	het	
zie”?	

De	beschamende	toestand	waarin	onze	wereld	zich	tegenwoordig	verkeert.	
Dat	is	wat	er	gebeurt.	

We	zien	alleen	de	dingen	die	van	ons	gescheiden	zijn,	en	omdat	we	geloven	
wat	we	zien	leven	we	in	de	waan	dat	we	allemaal	van	elkaar	gescheiden	zijn.	
Einstein	noemde	dit	een	“optisch	waanbeeld	van	ons	bewustzijn.”	

Als	we	onze	lichamen	zien	als	afzonderlijk	en	onze	geest	is	door	ons	lichaam	
geschapen,	 dan	moeten	onze	 geesten	ook	 van	 elkaar	 gescheiden	 zijn	…	 en	
dan	zijn	paranormale	fenomenen	onmogelijk.	

De	 waarheid	 omtrent	 paranormale	 fenomenen,	 en	 eigenlijk	 omtrent	 de	
meeste	paradigma	verschuivingen	is,	dat		Ik	geloof	het	pas	wanneer	ik	het	zie		
in	realiteit	gewoonlijk	omgekeerd	werkt.	Ik	zie	het	pas	wanneer	ik	het	geloof.	

Gezien	we	zo	door	en	door	opgeleid	en	getraind	zijn	om	ze	niet	te	zien,	is	het	
eigenlijk	verbazingwekkend	hoeveel	mensen	nog	steeds	paranormale	erva-
ringen	hebben	(twee-derde	van	de	bevolking,	volgens	de	enquête	die	we	al	
eerder	vermeldden).		

Wie	is	hier	primitief?	

Ik	 luisterde	ooit	naar	een	voordracht	van	een	missionaris,	die	dichtbij	 een	
kleine	zogezegd	“primitieve”	stam	in	Afrika	gestationeerd	was.	Hij	vertelde	
over	 een	 ervaring,	 die	 een	diepe	 indruk	op	hem	gemaakt	had.	Op	 een	dag	
was	hij	 in	 gesprek	met	 een	vrouw,	die	haar	pasgeboren	baby	aan	het	 ver-
zorgen	was.	Naast	de	opvoeding	van	haar	kind,	moest	ze	echter	ook	bijna	de	
hele	dag	op	het	veld	werken.	Toen	de	missionaris	vroeg	hoe	ze	deze	 twee	
verantwoordelijkheden	tegelijk	aankon,	keek	ze	hem	geamuseerd	aan.	“Heel	
eenvoudig,”	 zei	 ze,	 “Ik	ga	naar	het	veld,	 en	wanneer	de	baby	honger	heeft,	
kom	ik	terug	om	het	eten	te	geven.”	

“Maar	hoe	weet	je	wanneer	je	baby	honger	heeft?”	vroeg	de	missionaris.	
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Nu	keek	ze	hem	aan	alsof	hij	volledig	zijn	verstand	verloren	had.	“Hoe	weet	
jij	wanneer	jij	honger	hebt?”	

De	laatste	130	jaar	hebben	we	voortdurend	zitten	kibbelen	over	de	vraag	of	
de	wetenschappelijke	 gegevens	 omtrent	 paranormale	 fenomenen	 zoals	 te-
lepathie	 (aanvoelen	 op	 afstand)	 al	 of	 niet	 correct	 zijn.	 Terwijl	 mensen	 in	
primitieve	 stammen	 gewoonweg	 deze	 vaardigheden	 gebruiken,	 bijna	 net	
zoals	wij	een	GSM	gebruiken.	

Misschien	moeten	we	eerder	een	discussie	hebben	over	wie	er	hier	werke-
lijk	primitief	is,	en	wie	ontwikkeld.	

We	 hebben	 verschillende	 technologieën	 ontwikkeld	 om	 gebruik	 te	maken	
van	het	veld	dat	ons	allemaal	met	elkaar	verbindt,	om	zo	met	elkaar	in	ver-
binding	te	komen,	maar	de	krachtigste,	goedkoopste,	gezondste,	en	belang-
rijkste	technologie	van	allemaal	zijn	we	blijkbaar	vergeten.	

Wil	dit	dan	zeggen	dat	we	al	onze	moderne	technologieën	moeten	opgeven,	
en	allemaal	terug	als	primitieve	stammen	gaan	leven?	Nee	hoor.	Het	is	per-
fect	mogelijk	om	het	beste	van	beide	werelden	te	krijgen.	Maar	daar	komen	
we	nog	op	terug.	

In	de	volgende	hoofdstukken	bekijken	we	vele	verschillende	soorten	“para-
normale”	 ervaringen.	 We	 zullen	 aantonen	 dat	 ze	 alleen	 paranormaal	 zijn	
wanneer	men	ze	bekijkt	vanuit	het	machine	paradigma.	Vanuit	het	perspec-
tief	van	het	veldparadigma	gaan	ze	er	opeens	veel	normaler	uitzien.	

Begrijpen	hoe	deze	fenomenen	werken,	is	de	eerste	stap	die	ons	zal	helpen	
om	ze	 te	herkennen	wanneer	 ze	 zich	voordoen	 (Ik	 zie	het	pas	wanneer	 ik	
het	geloof),	in	plaats	van	ze	af	te	doen	als	toevalligheden.	Wat	nog	belangrij-
ker	 is,	 is	 dat	 het	 ook	 de	 eerste	 stap	 is	 om	 te	 begrijpen	 hoe	we	 ze	 kunnen	
ontwikkelen.	 Maar	 dit	 bespreken	 we	 meer	 in	 detail	 in	 Deel	 3.	
	

Geheugen	 :	De	sleutel	 tot	het	begrijpen	van	paranormale	
fenomenen	
We	hebben	gezien	dat	een	fundamenteel	verschil	tussen	deeltjes	en	golven	
is	 dat	materiële	 objecten	 (deeltjes)	 onafhankelijk	 kunnen	bestaan	 van	wat	
hen	heeft	geschapen,	terwijl	golven	dit	niet	kunnen.	

Dat	betekent	dat	ons	universum	niet	de	materiële	machine	kan	zijn,	die	ge-
creëerd	werd	bij	de	Big	Bang	en	daarna	aan	zijn	lot	is	overgelaten,	zoals	we	
ooit	dachten.	Het	betekent	dat	de	“Schepper”	(het	alomtegenwoordige	veld)	
het	voortdurend	blijft	creëren	en	herscheppen.	Als	de	Schepper	zelfs	maar	
voor	 een	 fractie	 van	 een	 seconde	 zou	 beslissen	 om	 even	 pauze	 te	 nemen,	
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dan	zou	alles	onmiddellijk	ineenstorten.	Net	zoals	licht	direct	verdwijnt	zo-
dra	de	lamp	uit	is.	

Dit	klinkt	allemaal	logisch,	maar	hoe	kunnen	wij	dit	snappen?	

Hier	komen	de	vijf	jaren	dat	ik	voor	mijn	beroep	videogames	heb	gespeeld,	
uiteindelijk	toch	nog	handig	van	pas	(wie	had	dat	gedacht).	Videogames	zijn	
een	 mooi	 voorbeeld	 om	 op	 een	 erg	 eenvoudige	 manier	 te	 tonen	 hoe	 dit	
werkt.	

Stel	je	voor	dat	je	een	racespelletje	
speelt.	Wat	je	op	het	scherm	ziet,	is	
een	 continue	 stroom	 van	 beelden	
die	 er	 erg	 reëel	 uitzien	 en	 echt	
aanvoelen.	Je	kan	je	zo	voorstellen	
dat	 je	 in	 een	 echte	 racewagen	 zit.	
Maar	wat	gebeurt	er	op	het	niveau	
van	 de	 computer	 om	 deze	 illusie	
van	realiteit	te	creëren?	De	compu-
ter	berekent	ongeveer	60	keren	per	seconde	een	nieuw	scherm	op	basis	van	
drie	factoren	:	

1. geheugen	van	het	voorgaande	scherm	
2. geprogrammeerde	wetten	van	de	fysica,	en	
3. input	van	de	speler.	

	
Laten	we	dus	 zeggen	dat	 je	 300	km	per	uur	 rijdt	 en	 je	 beslist	 om	de	 auto	
naar	 links	 te	 draaien.	 Op	 basis	 van	 het	 geheugen	 van	 het	 voorafgaande	
scherm,	berekent	de	computer	de	beweging	en	het	momentum	van	de	auto	
gebaseerd	op	de	wetten	van	de	fysica	die	in	de	spel-code	vastliggen.		

Maar	 99%	 van	 het	 nieuwe	 scherm	 zal	 het	 geheugen	 van	 het	 voorgaande	
scherm	zijn.	Het	is	vrijwel	hetzelfde	als	daarvoor,	alleen	is	de	auto	nu	licht-
jes	meer	naar	links	gedraaid.	

Stel	 je	 nu	 eens	 voor	 dat	 de	 natuur	 op	 dezelfde	manier	werkt.	Met	 andere	
woorden,	elk	moment	wordt	een	nieuwe	werkelijkheid	gecreëerd,	maar	gro-
tendeels	 vanuit	 het	 geheugen	 van	 hoe	 de	werkelijkheid	 voordien	 bestond.	
Dit	 is	 precies	wat	 de	 oude	 Vedische	 Teksten	 duizenden	 jaren	 geleden	 be-
weerden;	dat	onze	schepping	keer	op	keer	opnieuw	geschapen	wordt,	maar	
grotendeels	vanuit	het	geheugen	van	hoe	het	daarvoor	was.	

Dit	is	hoe	we	de	illusie	krijgen	van	één	voortdurende	continue	realiteit	in	de	
natuur,	net	zoals	in	een	videogame.	
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Vanuit	dit	perspectief	is	het	onderzoek	van	Dr.	Sheldrake,	waar	hij	aantoon-
de	dat	wezens	van	dezelfde	soort	een	collectief	transcendent	geheugen	heb-
ben,	slechts	het	topje	van	de	ijsberg.	De	oude	teksten	beschreven	het	volle-
dige	bewustzijnsveld	als	puur	geheugen.		

Stel	je	voor	dat	we	elke	seconde	zouden	vergeten	wat	er	de	vorige	secon-
de	 gebeurde…	 Het	 leven	 zou	 lang	 niet	 zo	 leuk	 zijn.	 Stel	 je	 voor	 dat	 de	
Schepper	zou	vergeten	wat	er	elk	voorafgaand	moment	gebeurd	 is.	Onze	
schepping	zou	lang	niet	zo	interessant	zijn.	

Bewustzijn	en	geheugen	zijn	nauw	met	elkaar	verweven	omdat	we	geheu-
gen	nodig	hebben	om	betekenis	te	geven	aan	onze	bewuste	ervaring.	

	

Kan	je	nog	volgen?	Ik	weet	dat	dit	allemaal	wat	abstract	wordt,	maar	ik	be-
loof	dat	het	echt	leidt	tot	iets	praktisch.	

Laten	we	nu	even	terugkeren	naar	het	tweede	element	in	het	videospel:	de	
geprogrammeerde	wetten.	

Net	zoals	er	bepaalde	wetten	in	het	videospel	geprogrammeerd	zijn,	zijn	er	
wetten	“geprogrammeerd”	in	de	natuur,	de	zwaartekracht	bijvoorbeeld.	Net	
zoals	het	geheugen	zijn	deze	wetten	elementen	in	de	natuur	die	zorgen	voor	
stabiliteit	en	continuïteit.	Als	alles	een	verzameling	van	willekeurige	gebeur-
tenissen	was,	dan	zou	de	schepping	er	behoorlijk	chaotisch	uitzien.	

Zo	werken	computerspelletjes.	Programmeurs	programmeren	niet	elke	mo-
gelijkheid	 waar	 de	 auto	 naartoe	 kan	 gaan.	 Ze	 programmeren	 alleen	maar	
enkele	wetten,	 laten	de	speler	binnen	die	wetten	bewegen	en	de	computer	
berekent	overeenkomstig	hiermee	een	nieuwe	wereld.	

Het	 derde	 element	 is	 de	 input	 van	 de	 speler.	 In	 het	werkelijke	 leven	 is	 er	
niet	één	speler	maar	meerdere	miljarden	spelers.	Bij	 “Massive	Multiplayer	
online	games”	(MMOGs)	zijn	er	soms	tienduizenden	spelers	verbonden	met	
hetzelfde	 spel.	 Ze	 spelen	 samen	 in	 dezelfde	 virtuele	 omgeving.	 Zodra	 een	
individuele	speler	een	beweging	maakt,	wordt	de	volledige	virtuele	wereld	
herberekend	en	de	nieuwe	bijgewerkte	werkelijkheid	wordt	aan	elke	ande-
re	speler	getoond.	

Op	die	manier	werkt	het	ook	min	of	meer	in	het	echte	leven.	

In	termen	van	het	uitvoeren	van	een	fysieke	actie	is	dit	perfect	logisch.	Als	ik	
mijn	stoel	naar	links	schuif,	dan	zal	het	volledige	universum	anders	zijn	voor	
iedereen	erin.	Het	is	nu	een	universum	waarin	de	stoel	op	een	andere	plaats	
staat.	
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Waar	het	misschien	op	het	eerste	zicht	iets	minder	logisch	wordt,	is	dat	we	
het	volledige	universum	ook	veranderen	met	elke	gedachte	die	we	hebben.	
De	verandering	is	alleen	veel	kleiner.	

Vanaf	nu	moeten	we	alles	 zien	als	 trillingen	op	de	oceaan	van	het	bewust-
zijn,	ook	onze	gedachten.	Telkens	als	we	een	gedachte	hebben,	veroorzaken	
we	een	rimpeling	 in	het	bewustzijnsveld.	Die	rimpeling	beïnvloedt	het	vol-
ledige	universum	en	alles	erin.	Gewoonlijk	zijn	deze	rimpelingen	klein	en	is	
het	 effect	 verwaarloosbaar.	 Maar	 als	 voldoende	 mensen	 samen	 dezelfde	
soort	rimpeling	maken	(bijvoorbeeld	vele	miljoenen	mensen	in	een	stad	die	
stressvolle	 gedachten	 hebben),	 dan	 zal	 het	 effect	 zich	 vroeg	 of	 laat	 tonen	
(bijvoorbeeld	een	stijging	in	de	misdaadcijfers).	

Elke	gedachte	die	 iemand	heeft,	 is	 ingeprent	 in	het	geheugen	van	het	Ver-
enigd	Veld.	Als	voldoende	mensen	dezelfde	gedachten	inprenten	of	als	één	
persoon	dezelfde	gedachte	lang	genoeg	inprent,	dan	kan	de	invloed	uitein-
delijk	sterk	genoeg	worden	om	zich	te	manifesteren.	

	

Dat	is	de	reden	waarom	zoveel	mensen	allerlei	boeken	kopen	over	de	kracht	
van	 positief	 denken.	 Ze	 ervaren	 dat	 het	 een	 verschil	 maakt	 in	 hun	 leven.	
Zelfs	al	is	dat	verschil	klein	en	nauwelijks	vaak	merkbaar,	toch	kan	het	uit-
eindelijk	accumuleren	tot	iets	dat	een	wezenlijk	verschil	maakt.	

Maar	wat	als	we	konden	leren	om	veel	krachtigere	rimpelingen	te	veroorza-
ken,	en	veel	sneller	een	verschil	te	maken?	

Stel	 dat	 iedereen	 een	 oude	 modem	 inbelverbinding	 zou	 gebruiken	 tot	 de	
server,	die	het	videospel	beheert.	Wat	als	iedereen	plots	in	staat	zou	zijn	om	
een	upgrade	te	maken	tot	een	high-speed	glasvezelverbinding?	

Of	 nog	 beter,	wat	 als	we	 toegang	 zouden	 hebben	 tot	 de	broncode	van	 het	
spel	op	de	server	en	die	konden	veranderen	als	we	dat	wilden?	

Ik	 heb	 in	 mijn	 leven	 behoorlijk	 wat	 videogames	 gespeeld	 (waarschijnlijk	
veel	te	veel).	Ik	kan	je	verzekeren	dat	een	groot	deel	van	het	plezier	van	vi-
deogames	zit	in	het	ombuigen	of	breken	van	de	wetten,	die	we	in	het	echte	
leven	niet	kunnen	breken	(of	toch	niet	zonder	in	ernstige	problemen	te	ko-
men).	

Dus	 wat	 als	 we	 hetzelfde	 konden	 doen	 in	 het	 echte	 leven?	 Naar	 het	 veld	
gaan	waar	 alle	 wetten	 van	 de	 natuur	 geprogrammeerd	 zijn	 en	waar	 alles	
met	alles	in	verbinding	staat,	en	ons	dan	gaan	amuseren?	

Hier	begint	de	wetenschap	van	de	wonderen.	
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In	een	strikt	materieel	universum	dat	ooit	gecreëerd	werd	en	daarna	evo-
lueerde	volgens	de	fysieke	wetten	van	de	natuur,	zijn	paranormale	feno-
menen	niet	mogelijk.	

In	een	universum	dat	uit	pure	 trilling	bestaat	en	 telkens	opnieuw	gecre-
eerd	wordt,	elke	fractie	van	een	seconde,	gebaseerd	op	geheugen,	gepro-
grammeerde	wetten	en	de	input	van	de	spelers,	worden	paranormale	fe-
nomenen	niet	alleen	mogelijk.	

Ze	worden	perfect	logisch.	

	

Laten	we	alle	verschillende	soorten	paranormale	ervaringen	overlopen,	als-
ook	het	 onderzoek	dat	 erover	uitgevoerd	 is.	 Gewoonlijk	wordt	dit	 gegroe-
peerd	onder	de	naam	“PSI	onderzoek”.	We	beperken	ons	 tot	een	overzicht	
van	de	belangrijkste	studies	 	en	enkele	van	hun	 interpretaties.	Wil	 je	hier-
over	meer	 lezen,	 dan	 stel	 ik	 voor	The	Field	 van	 Lynne	McTaggart,	 of	Con-
scious	Universe	van	Dr.	Dean	Radin	te	lezen.	

De	Wetenschap	van	de	waarschijnlijkheid	
Vooraleer	we	ingaan	op	het	onderzoek	naar	paranormale	fenomenen,	moe-
ten	we	 het	 concept	waarschijnlijkheid	 bespreken.	 Dit	 concept	 begrijpen	 is	
cruciaal	om	deze	ervaringen	te	zien	voor	wat	ze	werkelijk	zijn.	

In	het	begin	van	dit	hoofdstuk	hebben	we	aan	de	hand	van	ons	verhaal	met	
het	 liedje	op	de	 radio	al	 aangetoond	dat	 fenomenen	van	extra-sensorische	
waarneming	slechts	nu	en	dan	gebeuren,	meestal	buiten	onze	controle.	Dat	
maakt	het	behoorlijk	moeilijk	om	deze	fenomenen	objectief	te	bestuderen.	

Om	een	vergelijking	te	maken	:	het	is	relatief	gemakkelijk	om	nieuwe	sport-
schoenen	te	bestuderen.	We	zeggen	proefpersonen	dat	ze	moeten	springen,	
wat	ze	op	eender	welk	moment	vrijwillig	kunnen	doen,	en	we	meten	de	im-
pact	 wanneer	 ze	 landen.	 Een	 persoon	 vragen	 om	 via	 telepathie	 te	 voelen	
welke	 kleur	 de	 speelkaart	 heeft,	 die	 de	 persoon	 in	 de	 andere	 kamer	 vast-
houdt,	is	niet	zo	eenvoudig.	Soms	werkt	het,	maar	meestal	werkt	het	niet.	

Het	is	belangrijk	om	hier	te	begrijpen	dat	het	eigenlijk	ontworpen	is	om	niet	
te	werken.	Stel	je	je	maar	even	voor	dat	je	elke	gedachte	van	elke	persoon	op	
Aarde	zou	voelen.	Je	zou	gek	worden.	

We	gaan	dus	nog	een	stapje	verder	met	onze	analogie	van	de	radio.	Een	ra-
dio	geeft	niet	alleen	een	uitdrukking	van	radiogolven	op	een	bepaalde	 fre-
quentie,	maar	werkt	ook	als	een	filter,	die	ervoor	zorgt	dat	geen	enkele	van	
de	 andere	 radiosignalen	 tot	 uiting	 komt.	 Dat	 is	 behoorlijk	 handig.	 Als	 alle	
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muziekzenders	op	hetzelfde	moment	 zouden	spelen,	dan	zou	het	 resultaat	
niet	erg	harmonieus	klinken.	

Onderzoek	van	extra-sensorische	waarneming	en	andere	fenomenen	gaat	in	
essentie	na	of	er	werkelijk	een	veld	 is	dat	onze	geesten	 in	verbinding	stelt	
met	 onze	omgeving.	Tegelijkertijd	bestudeert	 het	 de	 graad	waarmee	men-
sen	 de	 filter	 op	wilskracht	 kunnen	 afzetten	 en	 kunnen	 afstemmen	 op	 een	
andere	persoon	of	op	een	fysieke	gebeurtenis.	Gezien	het	aantal	frequenties	
die	er	bestaan,	valt	het	te	verwachten	dat	dit	niet	altijd	perfect	zal	werken.	

Onderzoekers	hebben,	met	andere	woorden,	niet	bestudeerd	of	het	al	of	niet	
100%	werkt.	 Ze	 hebben	wel	 onderzocht	 of	 er	 bij	 een	 groot	 aantal	 onder-
zoeken	sprake	was	van	een	afwijking	van	wat	we	zouden	verwachten.	Dan	
kunnen	ze	bepalen	of	deze	afwijking	te	wijten	was	aan	toeval	of	dat	er	iets	
meer	 aan	 de	 hand	was:	 een	 (grotendeels	 verborgen)	menselijk	 potentieel	
dat	zich	onthult.	

Hier	 doet	waarschijnlijkheid	 zijn	 intrede.	 Waarschijnlijkheid	 is	 de	 statisti-
sche	berekening	 in	welke	mate	een	resultaat	 te	wijten	kan	zijn	aan	 toeval.	
Dit	 is	 een	 cruciale	 factor	waarmee	men	 in	 elk	 onderzoek	waarbij	mensen	
betrokken	zijn,	rekening	moet	houden.	

Wanneer	we	een	fysieke	gebeurtenis	onderzoeken,	dan	kunnen	we	meestal	
met	een	zeer	grote	zekerheid	voorspellen	dat	een	bepaalde	oorzaak	een	be-
paald	 effect	 als	 resultaat	 zal	 hebben.	 Maar	 met	 mensen	 zijn	 dergelijke	
nauwkeurige	 voorspellingen	 onmogelijk.	 Onderzoekers	 kunnen	 immers	
onmogelijk	 één	 enkele	 oorzaak	 isoleren	 van	 alle	 andere	 factoren,	 die	 het	
leven	van	hun	proefpersoon	elke	dag	beïnvloeden.		

Stel	dat	een	bedrijf	een	medicijn	ontwikkelt	om	mensen	gelukkig	te	maken	
en	het	uittest	op	één	persoon	gedurende	één	dag.	En	stel	dat	de	persoon	zich	
gelukkiger	 voelt.	 Kunnen	 ze	 dan	 met	 zekerheid	 zeggen	 :	 “Het	 medicijn	
werkt.	Joepie,	laten	we	even	een	paar	miljard	gaan	verdienen.”?	Nee,	omdat	
het	 resultaat	 te	 wijten	 kan	 zijn	 aan	 toeval	 of	 aan	 een	 andere	 factor.	 Mis-
schien	heeft	de	persoon	net	promotie	gekregen	op	het	werk,	misschien	is	hij	
verliefd	geworden	of	misschien	heeft	hij	gewoon	een	goede	nachtrust	gehad.	
Laten	we	dus	zeggen	dat	in	dit	geval	de	waarschijnlijkheid	dat	het	resultaat	
te	wijten	was	aan	toeval,	50	%	was.	In	essentie	betekent	dit	dat	het	onder-
zoek	waardeloos	is	(of	insignificant,	wat	de	wetenschappelijke	term	is).	

Maar	als	we	het	medicijn	aan	1000	mensen	geven	gedurende	drie	maanden	
en	 elke	 persoon	 voelt	 zich	 elke	 dag	gemiddeld	 veel	 gelukkiger	 dan	 ze	 zich	
voordien	ooit	hebben	gevoeld,	dan	zal	de	waarschijnlijkheid	dat	dit	per	toe-
val	 gebeurde,	 veel	 lager	 zijn.	Waarschijnlijk	 zal	 het	 laag	 genoeg	 zijn	 om	 te	
besluiten	dat	het	medicijn	effectief	werkt.	
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De	wiskunde	achter	waarschijnlijkheid	is	eenvoudig	:	hoe	groter	het	effect	
(de	 afwijking	 van	 normale	 patronen)	 en	 hoe	 consequenter	 het	 effect	 bij	
een	grote	groep	mensen,	hoe	lager	de	kans	dat	het	te	wijten	kan	zijn	aan	
toeval.	

	

Wat	we	zien	in	onderzoek	van	paranormale	fenomenen,	zijn	over	het	alge-
meen	vrij	kleine	afwijkingen	van	wat	men	statistisch	zou	verwachten.	Maar	
deze	 afwijkingen	 zijn	 zo	 consequent	 over	 een	 groot	 aantal	 “trials”	 dat	we	
toch	met	heel	veel	vertrouwen	kunnen	zeggen	dat	ze	niet	te	wijten	kunnen	
zijn	aan	toeval.	Dit	betekent	dat	deze	onderzoeken	afdoende	bewijs	leveren	
dat	 er	 inderdaad	een	veld	moet	 zijn	dat	onze	bewuste	gedachten	verbindt	
met	fysieke	gebeurtenissen	in	de	buitenwereld	of	met	andere	mensen.	

Hier	zijn	enkele	onderzoeken.	

I	 want	 to	 Move	 it,	 Move	 it:	 Onderzoek	 over	 interacties	
tussen	geest	en	materie		
	

Nina	Kulagina	was	beroemd	in	Rusland	voor	haar	opmerkelijke	telekineti-
sche	vermogens.	Naast	andere	vermogens	kon	Kulagina	met	haar	geest	klei-
ne	voorwerpen	meerdere	meters	ver	doen	bewegen.	Het	maakte	niet	uit	wat	
het	materiaal	 was	 (het	werkte	 even	 goed	met	 hout	 als	met	metaal).	 Haar	
vermogens	werkten	even	goed	in	de	sterk	gecontroleerde	omgeving	van	het	
laboratorium,	waar	 de	 onderzoekers	 er	 zeker	 van	 konden	 zijn,	 dat	 ze	 niet	
deed	alsof.	

Kulagina	 had	 de	 aandacht	 getrokken	 van	 Russische	 Wetenschappers,	 en	
werkte	 mee	 aan	 heel	 wat	 onderzoeken	 gedurende	 de	 laatste	 20	 jaar	 van	
haar	leven.	

Eén	 van	 haar	meest	 bizarre	 experimenten	 is	 ook	 gefilmd.	 Het	 toonde	 het	
effect	van	haar	paranormale	krachten	op	een	rauw	ei	dat	op	twee	meter	af-
stand	in	een	bak	met	een	zoutoplossing	dreef.	Met	ingespannen	concentratie	
scheidde	ze	het	eigeel	van	het	eiwit,	deed	de	twee	delen	uiteen	bewegen	en	
voegde	 ze	 dan	weer	 samen.	Tijdens	deze	 experimenten	was	haar	 focus	 zo	
sterk	dat	ze	een	hartslag	had	van	240	slagen	per	minuut.	Ze	verloor	bijna	1	
kg	tijdens	zulk	een	sessie6.	

Als	we	effectief	met	onze	gedachten	een	meetbaar	effect	op	een	object	kun-
nen	veroorzaken,	dan	 toont	dit	 aan	dat	 er	 een	veld	moet	 zijn	dat	 geest	 en	
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materie	met	elkaar	verbindt.	Anders	zou	deze	invloed-op-afstand	niet	moge-
lijk	zijn.	

Maar	hoe	meet	je	zoiets?	Omdat	het	niet	echt	praktisch	was	om	uit	te	testen	
of	mensen	effectief	brood	uit	het	niets	konden	maken	(want	de	laatste	2000	
jaar	heeft	niemand	dat	nog	eens	gedaan),	en	er	ook	niet	echt	veel	Nina	Kula-
gina’s	 te	 vinden	 waren,	 beslisten	 de	 onderzoekers	 om	 hun	 doelstellingen	
iets	minder	ambitieus	te	maken.	Ze	gebruikten	gewoon	een	machine	die	on-
geveer	hetzelfde	deed	als	munten	opgooien.	Ze	gingen	testen	of	het	mense-
lijke	voornemen	het	resultaat	kon	beïnvloeden.	Om	deze	invloed	aan	te	to-
nen	zou	het	resultaat	moeten	afwijken	van	het	te	verwachten	scenario,	na-
melijk	50%	kop	en	50%	munt.	

Onderzoekers	 zoals	Helmut	 Schmidt	 werkten	 in	 het	 begin	 met	 bekende	
paranormaal	 begaafde	 personen.	 De	 invloed,	 die	 ze	 konden	 veroorzaken,	
resulteerde	 in	 een	 gemiddelde	 afwijking	 van	4%	van	het	 verwachte	 resul-
taat,	namelijk	54%	kop	en	46%	munt.	Dat	is	geen	enorm	verschil,	maar	het	
deed	zich	consequent	genoeg	voor	over	een	voldoende	groot	aantal	“trials”	
om	te	weten	dat	het	toch	geen	toeval	kon	zijn.	

Het	 onderzoek	 kwam	 pas	 echt	 op	 gang	 in	 1979,	 toen	
Princeton	University	de	beslissing	nam	om	er	een	volledig	
laboratorium	voor	ter	beschikking	te	stellen.	Het	kreeg	de	
naam	Princeton	Engineering	Anomalies	Research	of	PEAR.		
De	 hoofdonderzoekers	 Robert	 Jahn	 en	 Brenda	 Dunne	
kozen	er	bewust	voor	om	met	normale	alledaagse	mensen	
te	 werken	 in	 plaats	 van	 met	 paranormaal	 begaafden.	 Zij	
wilden	onderzoeken	of	er	een	latente	kracht	aanwezig	was	
bij	alle	mensen,	niet	alleen	maar	bij	enkele	individuen.	Dat	
was	 tenslotte	 de	 bedoeling	 van	 het	 onderzoek	 :	 bewijs	

vinden	 dat	 er	 een	 veld	 van	 bewustzijn	 is	 dat	 geest	 en	materie	met	 elkaar	
verbindt.	Als	dit	veld	bestaat,	zou	het	bij	iedereen	meetbaar	moeten	zijn.	

Jahn	en	Dunne	kwamen	tot	de	vaststelling	dat	er	een	grote	variatie	was	tus-
sen	mensen	wat	betreft	de	mate	waarin	 ze	materie	met	hun	geest	konden	
beïnvloeden.	Maar	zoals	verwacht	was	de	invloed	in	het	algemeen	veel	klei-
ner	dan	bij	paranormaal	begaafden.	Doorgaans	vonden	ze	slecht	1%	afwij-
king,	dus	51	–	49	in	plaats	van	50	–	50.	

Was	dit	het	bewijs	dat	de	geest	materie	kan	beïnvloeden,	of	toonde	dit	aan	
dat	 het	 geen	 verschil	 uitmaakte?	 Tenslotte	 kan	 een	 verschil	 van	 1%	 toch	
gemakkelijk	te	wijten	zijn	aan	toeval,	niet?	

Wel,	ja	en	nee.	Het	hangt	allemaal	af	van	het	aantal	“trials”.	
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Als	 je	100	keren	een	munt	opgooit	 en	het	 resultaat	 is	51	kop	en	49	munt,	
dan	 kan	 de	 afwijking	 gemakkelijk	 te	 wijten	 zijn	 aan	 toeval.	 Maar	 als	 je	
10	000	keren	opgooit	 en	het	 resultaat	 is	51%	kop,	dan	betekent	dit	dat	 in	
100	gevallen	het	resultaat	meer	kop	was	dan	te	verwachten.	De	waarschijn-
lijkheid	dat	dit	 toevallig	gebeurt,	 zal	dus	al	veel	 lager	zijn.	 In	het	geval	van	
één	miljoen	“trials”	betekent	een	verschil	van	1%	dat	er	in	10	000	gevallen	
consequent	meer	kop	was	dan	te	verwachten.	Hier	is	de	waarschijnlijkheid	
dat	dit	nog	per	toeval	kan	gebeuren,	bijna	nul.	

In	wezen	betekende	dit	dat	dit	effect	zich	consistent	zou	moeten	voordoen	
over	een	erg	groot	aantal	“trials”,	als	de	onderzoekers	iets	wilden	bewijzen.	

Dit	werd	gelukkig	mogelijk	met	de	komst	van	 computers.	 In	plaats	van	de	
traditionele	mechanische	kop-of-munt	machine,	konden	Jahn	en	Dunne	ge-
bruik	maken	van	Random	Event	Generators	(REGs)	–	computers	die	wille-
keurig	 een	nul	of	 een	één	voortbrengen.	Ze	vroegen	de	proefpersonen	om	
meer	enen	dan	nullen	te	wensen.	

Dankzij	de	REGs	konden	ze	in	een	sessie	van	een	half	uur	10	000	keren	een	
munt	laten	opgooien	–	met	als	resultaat	dat	ze	in	één	namiddag	meer	“trials”	
konden	creëren	dan	de	meeste	onderzoekers	daarvoor	in	hun	volledige	car-
rière.	Elke	invloed,	hoe	klein	ook,	zou	over	zo’n	groot	aantal	gebeurtenissen	
toch	duidelijk	moeten	worden	in	de	statistieken.	

Gedurende	de	volgende	jaren	creëerden	ze	2,5	miljoen	trials...en	de	gemid-
delde	 afwijking	 van	 1%	 bleef	 	 consequent.	 De	 waarschijnlijkheid	 dat	 zo’n	
consequente	afwijking	zich	bij	toeval	kon	voordoen	doorheen	alle	trials	van	
het	PEAR	laboratorium	(plus	nog	eens	800	studies	door	andere	laboratoria	
over	de	hele	wereld	en	met	dezelfde	resultaten)	was	kleiner	dan	één	op	een	
biljoen.	Met	 andere	woorden	 als	 ze	 het	 totaal	 van	 deze	 experimenten	 één	
biljoen	keren	zouden	herhalen	(wat	zo	 lang	zou	duren	als	het	bestaan	van	
ons	 universum	 vermenigvuldigd	 met	 duizend),	 dan	 zou	 deze	 consistente	
afwijking	zich	slechts	één	keer	toevallig	kunnen	voordoen.	

Hoe	klein	ook,	menselijke	gedachten	hadden	wel	degelijk	een	 invloed	op	
hun	omgeving	–	de	veranderingen	konden	niet	toegeschreven	worden	aan	
toeval.	

	

Aan	Princeton	University	voelde	men	duidelijk	aan	dat	er	iets	gebeurde	dat	
de	moeite	waard	was,	want	ze	bleven	het	laboratorium	de	volgende	25	jaren	
financieren.	
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Maar	de	invloed	was	nog	steeds	erg	klein,	-	te	klein	om	enig	merkbaar	ver-
schil	te	maken	in	het	dagelijks	leven.	Als	we	kijken	naar	wat	nodig	is	om	een	
echte	verandering	in	de	omgeving	te	veroorzaken,	zoals	met	mentale	kracht	
het	eigeel	van	het	eiwit	scheiden,	dan	moeten	we	een	verandering	creëren	
in	de	golfvormen	van	miljarden	deeltjes.	In	theorie	is	dit	mogelijk,	zoals	Ku-
lagina	bewezen	had.	Maar	om	terug	te	komen	op	onze	Massive	Multiplayer	
online	game;		we	hebben	een	erg	snelle	glasvezelverbinding	naar	de	centra-
le	server	nodig	om	dit	soort	verandering	teweeg	te	brengen.	Op	basis	van	de	
resultaten	uit	de	Princeton	 laboratoria	blijkt	dat	de	meeste	mensen	 inder-
daad	maar	een	oude	inbel	modem	verbinding	hebben.	

Een	verschil	van	1%	was	ook	te	klein	om	ook	maar	één	volger	van	het	ma-
chine	paradigma	te	overtuigen	om	van	gedachte	te	veranderen.	Volgens	het	
machine	paradigma	 is	de	 interactie	 tussen	geest	 en	materie	onmogelijk,	 zo	
simpel	 is	 het.	 Het	 feit	 dat	 er	 bijna	 geen	 verandering	 waarneembaar	 was,	
overtuigde	 hen	 er	 nog	meer	 van	 dat	 ze	 het	 juist	 hadden.	 Voor	 de	meeste	
sceptici	kwam	dit	goed	uit.	Ze	namen	uiteraard	niet	de	moeite	om	de	statis-
tieken	achter	deze	gegevens	te	bestuderen.	

Het	was	precies	 zoals	 toen	Galileo	beweerde	dat	de	 zon,	 en	niet	 de	 aarde,	
het	centrum	van	ons	zonnestelsel	is.	Hij	zei	:	“Kijk	maar	in	de	telescoop	en	je	
ziet	 het	 zelf.”	Het	 antwoord	 van	de	 religieuze	 autoriteiten?	 “Alles	wat	 niet	
waargenomen	 kan	 worden	 met	 het	 blote	 oog,	 geldt	 niet	 als	 bewijs.”	 Hier	
hebben	we	exact	hetzelfde	verhaal	in	een	andere	vorm.	“Alles	waar	we	sta-
tistieken	voor	nodig	hebben,	en	we	niet	met	het	blote	oog	kunnen	zien,	geldt	
niet	 als	 bewijs”.	 Als	mensen	 het	 bewijs	 niet	willen	 zien,	 dan	 is	 het	 erg	 ge-
makkelijk	om	een	reden	te	vinden	om	het	niet	te	zien.		

Jahn	en	Dunne	ontdekten	echter	dat	gedachten,	die	voortkwamen	uit	diepe-
re	lagen	van	de	geest	veel	meer	kracht	bleken	te	hebben	dan	gedachten	uit	
oppervlakkige	 niveaus.	 Ze	 kwamen	 tot	 deze	 ontdekking	 toen	 één	 van	 hun	
experimenten	 op	 een	 interessante	 manier	 mislukte,	 zoals	 beschreven	 in	
Lynne	McTaggart’s	boek	The	Field.	

Hun	proefpersonen	moesten	naar	een	aantal	 afbeeldingen	kijken,	die	door	
de	computer	willekeurig	geselecteerd	waren.	Als	er	bijvoorbeeld	20	afbeel-
dingen	waren,	dan	moest	elke	afbeelding,		volgens	de	statistiek,	5%	van	het	
aantal	 keren	 verschijnen.	 Daarna	 vroegen	 ze	 aan	 de	 proefpersonen	 om	 te	
wensen	dat	één	afbeelding	meer	zou	verschijnen	dan	de	andere.	

Het	 experiment	werkte	 niet.	De	 gewenste	 afbeelding	 verscheen	niet	 vaker	
en	er	was	ook	geen	statistisch	significant	verschil.	Maar	toen	ze	de	resulta-
ten	meer	in	detail	bekeken,	stelden	ze	vast	dat	een	aantal	andere	afbeeldin-
gen	wel	veel	vaker	verschenen	dan	voorspeld.	Ze	onderzochten	deze	speci-
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fieke	afbeeldingen	en	ontdekten	dat	ze	allemaal	bij	dezelfde	categorie	hoor-
den:	de	archetypische,	rituele	of	religieus	iconografische	categorie;	het	soort	
beelden	dus	die	Jung	in	het	domein	van	de	dromen	en	de	onderbewuste	we-
reld	zou	onderbrengen.	

Het	 bleek	 dat	 het	 onderbewuste	meer	 inbreng	 had	 in	 de	 resultaten	 van	
deze	testen,	dan	wat	de	proefpersonen	bewust	wensten.	De	diepere	lagen	
van	de	geest	creëerden	een	veel	sterkere	invloed	dan	de	meer	oppervlak-
kige.	

	

Vanuit	het	perspectief	van	de	golfanalogie	is	dit	logisch	:	het	onderbewuste	
bevindt	zich	veel	dichter	bij	de	oceaan	dan	het	bewustzijn.	

	

We	 kunnen	 het	 creëren	 van	 een	 invloed	 op	 het	 Veld	 door	middel	 van	 ge-
dachten	 vergelijken	met	 het	 gooien	 van	 een	 steen	 in	 het	 water.	 Als	 je	 de	
steen	vanop	een	grote	afstand	moet	gooien,	dan	kan	je	alleen	maar	een	klei-
ne	steen	gooien	en	de	steen	zal	ook	alleen	maar	kleine	golven	veroorzaken.	

	

Maar	als	je	dichter	bij	het	water	gaat	staan,	dan	kan	je	een	veel	grotere	steen	
gooien	en	veel	grotere	golven	veroorzaken.	
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Dit	 is	een	belangrijk	onderwerp	en	we	komen	er	 later	 in	dit	boek	op	terug	
wanneer	we	het	hebben	over	de	TM-Sidhi	technieken	–	hier	bevindt	zich	het	
geheim	waarmee	we	ons	volledige	menselijke	potentieel	kunnen	ontwikke-
len	en	een	echt	verschil	kunnen	teweeg	brengen	met	de	kracht	van	onze	ge-
dachten.	Dit	is	waar	de	magie	zich	bevindt.	

Voor	normale	proefpersonen	is	het	echter	zeer	moeilijk	om	te	proberen	om	
op	een	actieve	manier	een	invloed	uit	te	oefenen	vanuit	het	onderbewuste.	
Dit	 vereist	 immers	 een	 bewust	 voornemen	 en	 het	 onderbewuste	 ligt	 per	
definitie	 buiten	 onze	 bewuste	 controle.	Wat	 echter	 wel	mogelijk	 is,	 is	 om	
vanuit	een	dieper	niveau	van	de	geest	invloeden	te	ontvangen.	Over	dit	on-
derwerp	beginnen	we	dan	ook	veel	indrukwekkender	onderzoek	te	zien.	

Geestige	fenomenen?	Onderzoek	over	telepathie.	
	

De	brug	beweegt!	Op	een	beeldscherm	in	het	laboratorium	van	Charles	Ho-
norton	speelt	een	video-opname	van	een	ineenstortende	hangbrug.	De	op-
name	 komt	 uit	 een	 bioscoopjournaal	 van	 1940.	 Het	 filmpje	 toont	 hoe	 de	
brug	heen	en	weer	slingert	en	omhoog	en	omlaag	buigt.	Lantaarnpalen	slin-
geren,	de	ophang	kabels	hangen	los.	Uiteindelijk	stort	de	brug	in	het	midden	
in	en	belandt	in	het	water.	

Iemand	bekijkt	de	video	 telkens	opnieuw	en	probeert	om	de	video	 telepa-
thisch	naar	een	andere	persoon	in	een	andere	kamer	te	sturen.	De	ogen	van	
de	ontvangende	persoon	zijn	bedekt	en	een	rood	licht	schijnt	op	zijn	gezicht.	
Hij	 draagt	 ook	 een	 koptelefoon	 die	 statisch	 geluid	 afspeelt.	 Op	 die	manier	
wordt	alle	sensorische	input	voor	de	proefpersoon	zo	veel	mogelijk	geblok-
keerd	en	kan	de	ontvanger	veel	meer	aandacht	besteden	naar	wat	er	in	zijn	
geest	 opkomt.	 Aan	 de	 ontvanger	 is	 gevraagd	 om	 over	 elke	 indruk,	 die	 hij	
heeft,	te	praten.	Dit	is	wat	hij	te	vertellen	had	:	

Iets,	 een	 rechtopstaand	voorwerp	buigend	 en	 slingerend,	 bijna	 iets	 dat	 in	de	
wind	wiebelt…	 Een	 dun,	 rechtopstaand	 object,	 dat	 naar	 links	 buigt…	 Een	 of	
andere	 structuur	 die	 op	 een	 ladder	 lijkt	maar	 het	 lijkt	 alsof	 het	 bijna	 in	 de	
wind		waait.	Bijna	als	een	brug	die	op	een	ladder	lijkt,	over	een	soort	afgrond	
die	in	de	wind	waait.	Dit	staat	niet	rechtop,	dit	is	horizontaal…	Een	brug,	een	
ophaalbrug	over	iets.	Het	lijkt	op	één	van	die	oude	typisch	Engelse	bruggen	die	
aan	beide	kanten	opengaan.	Het	middelste	deel	gaat	openen,	ik	zie	het	open-
gaan.	Het	gaat	open…	

Experimenten	over	telepathie	onderzoeken	de	mate	waarin	iemand	een	tril-
ling	 kan	 opnemen	 die	 door	 iemand	 anders	 op	 het	 Veld	 gecreëerd	 is.	 Op-
nieuw,	 dit	 kan	 alleen	mogelijk	 zijn	 als	 er	 een	 soort	 veld	 bestaat	 tussen	de	
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bewuste	geesten	van	twee	mensen.	Als	dit	effectief	zou	blijken,	zou	dit	heel	
wat	geloofwaardigheid	geven	aan	het	veldparadigma.	

Om	telepathie	en	de	meeste	andere	paranormale	 fenomenen	te	 laten	klop-
pen,	moeten	we	nog	één	verschil	bespreken	tussen	deeltjes	en	velden	:	

Deeltjes/materiële	dingen	bestaan	afzonderlijk,	afgescheiden	van	alles	dat	
niet	 verbonden	 is	 met	 hun	moleculaire	 structuur,	 terwijl	 op	 het	 niveau	
van	de	velden	elk	punt	in	verbinding	staat	met	elk	ander	punt.	

We	hebben	onszelf	beschouwd	als	deeltjes,	terwijl	we	onszelf	moeten	gaan	
beschouwen	als	velden,	met	alle	 leuke	alomtegenwoordige,	alwetende	en	
almachtige	eigenschappen	die	erbij	horen.	

	

	

Tijdens	 de	 eerste	 telepathie-experimenten	 zaten	mensen	 in	 een	 kamer	 en	
hadden	ze	een	kaartspel	met	vijf	symbolen	erop	(cirkel,	vierkant,	driehoek	
enz.).	Elke	keer	dat	 iemand	een	kaart	nam,	probeerden	ze	telepathisch	het	
symbool	naar	een	andere	persoon	in	een	andere	kamer	te	sturen.	Die	moest	
dan	raden	welke	kaart	de	zender	vasthield.	Van	1882	tot	1939	werden	meer	
dan	 4	000	000	 van	 deze	 “trials”	 in	wetenschappelijke	 publicaties	 vermeld.	
De	 afwijking	 was	 vergelijkbaar	 met	 die	 bij	 de	 REG-experimenten,	 slechts	
1%.	(Dus	21%	juist	geraden	in	vergelijking	met	de	20%,	die	te	verwachten	
was.)	

Net	zoals	bij	de	REG-trials	gebruikten	de	aanhangers	van	het	machine	para-
digma	dit	als	een	argument	dat	het	niet	werkt,	en	dat	al	deze	onderzoekers	
van	het	paranormale	alleen	maar	hun	tijd	verspillen	aan	pseudowetenschap	
en	beter	een	echte	job	zouden	gaan	zoeken.	

Maar	wanneer	de	wetenschappers	de	waarschijnlijkheid	van	een	1%	afwij-
king	 van	 het	 toeval	 bekeken	 over	 een	 zodanig	 grote	 hoeveelheid	 “trials”,	
stelden	ze	vast	dat	het	minder	was	dan	één	op	een	miljard	biljoen7,	een	mil-
jard	keren	beter	dan	de	REG-trials.	



	 85	

Maar	dit	was	pas	het	begin.	

In	contrast	met	de	REG-experimenten	ging	het	hier	over	gewoon	ontvangen	
van	impulsen	van	het	Veld	in	plaats	van	ze	uit	te	zenden.	Dit	was	gemakke-
lijker	te	onderzoeken	wanneer	de	proefpersonen	in	een	gewijzigde	bewust-
zijnstoestand	verkeerden.	De	resultaten	werden	toen	ook	veel	 indrukwek-
kender.	

	

Een	vergelijkende	studie	toonde	bijvoorbeeld	aan	dat	wanneer	de	proefper-
sonen	gehypnotiseerd	werden,	de	 resultaten	van	de	 testen	voor	 extra	 zin-
tuiglijke	waarneming	 ongeveer	 drie	 keren	beter	waren	dan	 in	 de	 normale	
waaktoestand	van	het	bewustzijn8.	

Wanneer	 onderzoekers	 de	 zintuiglijke	 input	 gingen	 blokkeren	 om	 op	 die	
manier	 de	 afleiding	 zo	 klein	 mogelijk	 te	 maken,	 zoals	 in	 het	 video-
experiment	 dat	 we	 net	 beschreven,	 dan	werd	 de	 kans	 op	 een	 succesvolle	
telepathische	communicatie	zelfs	nog	veel	groter.	

In	 de	 video-experimenten	 probeert	 één	 persoon	met	 zijn	 geest	 de	 inhoud	
van	de	videotape	naar	de	ontvanger	te	sturen.	Vervolgens	tonen	ze	achteraf	
vier	video’s	aan	de	ontvanger	en	vragen	hem	om	te	 raden	welke	video	 tij-
dens	het	experiment	speelde.	

Tegen	1997	werden	er	over	de	hele	wereld	2549	van	die	experimenten	ge-
rapporteerd	 in	 40	 publicaties.	 Een	meta-analyse	 waarbij	 al	 dit	 onderzoek	
gecombineerd	werd,	toonde	aan	dat	de	proefpersonen	in	33%	van	de	geval-
len	de	video	correct	konden	raden,	waar	men	normaal	gezien	25%	zou	ver-
wachten.	Dit	was	een	afwijking	van	8%,	dus	acht	keren	beter	dan	de	vroege-
re	 experimenten	met	 de	 kaarten.	 De	waarschijnlijkheid	 dat	 zo’n	 afwijking	
consistent	zou	plaatsvinden	tijdens	2500	experimenten	was	kleiner	dan	één	
op	een	miljoen	miljard.	

Ik	heb	zo’n	flauw	vermoeden	dat	de	proefpersoon	in	het	experiment	met	de	
ineenstortende	brug	één	van	de	mensen	was	die	het	juist	raadde.		

Maar	de	meest	indrukwekkende	resultaten	met	telepathie	bleken	te	gebeu-
ren	tijdens	de	droomtoestand.	

De	meeste	natuurlijke	telepathische	ervaringen,	die	doorheen	de	tijd	gerap-
porteerd	werden,	waren	opgetreden	tijdens	de	droomtoestand.	Het	was	dus	
normaal	dat	wetenschappers	dit	wilden	onderzoeken.	

In	het	Maimonides	Medical	Center	in	Brooklyn	zetten	ze	hun	experiment	zo	
op	dat	wanneer	EEG	metingen	toonden	dat	een	slapende	proefpersoon	be-
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gon	te	dromen,	een	proefpersoon	in	een	andere	kamer	telepathisch	een	spe-
cifieke	 afbeelding,	 lukraak	 gekozen	uit	 een	 groep	 afbeeldingen,	 zou	 sturen	
naar	de	dromer.	Daarna	werd	die	persoon	wakker	gemaakt	en	moest	hij	ra-
den	welke	afbeelding	de	zender	gekozen	had.	De	gemiddelde	afwijking	van	
het	 toeval	 was	 13%	 -	 13	 keren	 hoger	 dan	 de	 standaard	 telepathie-
onderzoeken.	 Tussen	 1966	 en	 1973	 werden	 450	 droomonderzoeken	 ver-
meld	in	verschillende	wetenschappelijke	publicaties.	De	kans	dat	een	zo	ho-
ge	afwijking	van	het	toeval	zo	consequent	zou	optreden	in	450	onderzoeken	
was	één	op	75	miljoen.		

Ervaringen	met	droomtelepathie	

Zelfs	 al	 had	mijn	 vader	 al	 een	 tijdje	 niet	meer	met	 zijn	 ouders	 gesproken,	
toch	droomde	hij	op	een	nacht	dat	er	iets	met	zijn	moeder	was	gebeurd.	De	
volgende	dag	belde	hij	haar	's	morgens	onmiddellijk	op.	Het	bleek	dat	zij	van	
de	trap	was	gevallen	en	haar	pols	had	gebroken.	Het	kon	toeval	geweest	zijn,	
maar	mijn	vader,	die	al	meer	dan	30	jaar	de	TM-sidhi	technieken	beoefent,	
had	al	zovele	gelijkaardige	ervaringen	gehad,	dat	hij	wel	beter	wist.	

Ik	 heb	 zelf	 zo	 ook	 al	 heel	wat	 ervaringen	 gehad.	 Ik	 heb	bijvoorbeeld	 twee	
vrienden	in	België	die	ik	al	25	jaar	ken,	die	met	elkaar	getrouwd	waren.	Ge-
zien	 ik	 de	 laatste	 jaren	meestal	 in	 Amerika	 heb	 doorgebracht	 had	 ik	 ze	 al	
een	 tijdje	 niet	meer	 gesproken,	 maar	 onlangs	 droomde	 ik	 opeens,	 hier	 in	
Amerika,	dat	hun	huwelijk	in	België	ernstige	problemen	had.	De	dag	daarna	
vernam	ik	dat	ze	beslist	hadden	om	te	scheiden.	

Waarom	is	het	zo	dat	prikkels	vanuit	het	Veld	duidelijker	 in	de	droomtoe-
stand	of	in	gewijzigde	bewustzijnstoestanden	doorkomen?	

Om	 dit	 te	 onderzoeken	 kunnen	we	 een	 gedachte	met	 een	 luchtbel	 in	 een	
oceaan	 vergelijken.	 De	
bel	 ontstaat	 vanuit	 de	
bodem	 van	 de	 oceaan,	
groeit	 terwijl	 hij	 om-
hoog	 stijgt,	 tot	 hij	 het	
oppervlak	 van	 de	 oce-
aan	 bereikt,	 waar	 hij	
uiteenspat.	 Dit	 uiteen-
spatten	van	de	luchtbel	
is	 wat	 wij	 als	 het	 op-
komen	 van	 een	 ge-

dachte	ervaren,	het	moment	waarop	de	luchtbel	onze	bewuste	geest	bereikt.	
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Maar	heb	 je	 je	ooit	 al	 eens	afgevraagd	 :	 “Waar	komt	een	gedachte	vandaan	
vóór	ik	haar	denk?”	

Ze	moet	toch	van	ergens	komen,	ja?	Een	gedachte	is	een	uitdrukking	van	wie	
je	bent	:	maar	in	dit	geval	zeggen	we	dat	jij	eigenlijk	een	plaatselijke	uiting	
bent	van	het	Veld.	

Elke	gedachte	moet	door	alle	lagen	van	het	onderbewuste	gaan	vooraleer	ze	
ons	bewustzijn	bereikt.	Het	is	een	beetje	zoals	muziek	die	door	alle	verschil-
lende	delen	van	de	 radio	moet	gaan	 (transistors,	 versterker,	 enz.),	 vóór	ze	
de	 luidsprekers	bereikt.	Tijdens	dat	proces	kan	de	muziek	gefilterd	of	ver-
stoord	worden,	of	beide.	

Als	 de	 radio	 niet	 goed	 afgestemd	 is	 of	 één	 van	 de	 onderdelen	 werkt	 niet	
goed,	dan	zal	de	muziek	vervormd	worden.	

In	termen	van	de	geest	kunnen	we	dit	vergelijken	met	
een	 spelletje	 golf.	 Zelfs	 al	 wordt	 de	 bal	 perfect	 in	 de	
juiste	richting	geslagen,	 	dan	kan	de	bal	nog	steeds	af-
wijken	als	er	enkele	bulten	in	het	grasveld	zijn.	

Vertaald	 naar	 ons	 zenuwstelsel,	 dan	 zijn	 deze	 bulten	
onzuiverheden,	dingen	die	de	natuurlijke	werking	van	
de	geest	en	het	 lichaam	verstoren,	meestal	als	een	re-
sultaat	van	opgestapelde	stress.		

Dus	zelfs	al	is	elke	gedachte	die	uit	de	bron	ontstaat	perfect	(perfect	liefheb-
bend,	of	perfect	afgestemd	op	wat	de	zender	probeert	te	zenden,	in	het	geval	
van	ons	 telepathie-experiment),	 dan	nog	kan	het	 tegen	de	 tijd	dat	 het	 ons	
bewustzijn	 bereikt	 zo	 afgeweken	 zijn,	 dat	 er	 uiteindelijk	 iets	 heel	 anders	
aankomt.	

Maar	als	we	ons	bewustzijn	
kunnen	 uitbreiden	 zodat	
we	 dieper	 in	 de	 gebieden	
van	 ons	 onderbewuste	
kunnen	komen	(zoals	 in	de	
droomtoestand),	 dan	 kun-
nen	we	in	staat	zijn	om	een	
gedachte	vanuit	 een	dieper	
niveau	 op	 te	 pikken.	 In	 dit	

geval	is	het	logisch	dat	het	betrouwbaarder	wordt.	
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Wat	we	eigenlijk		alleen	maar	hebben	gedaan	is	de	hole	
van	ons	golfspel	iets	dichter	geplaatst.	

Het	 zal	 je	 nu	 waarschijnlijk	 niet	 verbazen	 dat	 recent	
onderzoek	door	Dr.	Dean	Radin	aantoont	dat	proefper-
sonen	die	mediteren	consequent	betere	resultaten	be-
halen	in	PSI-experimenten	dan	niet-mediterenden9.	Dit	
gebied	wordt	nu	verder	onderzocht.	

	

Ik	zie…	Ik	zie…	Wat	jij	niet	ziet…	helderziendheid	
Gedurende	 lange	 tijd	 was	 er	 een	 groep	 Amerikaanse	 paranormale	 onder-
zoekers	die	behoorlijk	gefrustreerd	rondliepen.	

Door	de	buitenwereld	werd	hun	werk	belachelijk	gemaakt	als	pseudowe-
tenschap.	Tegelijkertijd	wisten	ze	wat	er	werkelijk	aan	de	hand	was	maar	
mochten	ze	er	niet	over	spreken	omdat	ze	betrokken	waren	in	een	geheim	
project	van	de	CIA.	

	

In	 1995	werden	 verschillende	 van	 deze	 geheime	 PSI	 onderzoeksprojecten	
vrijgegeven.	Ze	onthulden	al	behoorlijk	wat	interessante	verhalen.	In	januari	
2017	besloot	de	CIA	om	een	ruime	selectie	van	hun	geclassificeerde	docu-
menten	online	 te	 zetten	 :	11	miljoen	bladzijden	met	onder	andere	duizen-
den	documenten	over	hun	PSI	onderzoek.	

Deze	documenten	tonen	aan	dat	de	CIA	deze	projecten	erg	serieus	nam.	Ze	
investeerden	meer	dan	20	miljoen	USD	om	ze	gedurende	de	jaren	80	te	sub-
sidiëren	(het	equivalent	van	50	miljoen	USD	vandaag).	

Hoewel	ze	verschillende	 fenomenen	onderzochten	waren	ze	vooral	geïnte-
resseerd	 in	het	 fenomeen	van	helderziendheid.	Dit	zou	na	verloop	van	 tijd	
een	strategisch	voordeel	kunnen	bieden	op	hun	tegenstanders	in	de	Koude	
Oorlog,	de	USSR.		

Eigenlijk	kwam	het	hierop	neer	;	als	bewezen	werd	dat	deze	gave	betrouw-
baar	was,	dan	konden	ze	de	perfecte	spion	creëren	:	iemand	die	in	een	mili-
taire	basis	van	de	vijand	kon	rondkijken,	zonder	zijn	leven	in	gevaar	te	moe-
ten	brengen	door	er	effectief	naartoe	te	gaan.	Het	enige	wat	ze	nodig	hadden	
was	 een	 aantal	 coördinaten.	Die	 informatie	 bleek	 voldoende	 te	 zijn	 om	de	
helderzienden	 hun	 geest	 naar	 de	 effectieve	 plaats	 te	 laten	 reizen	 en	 daar	
eens	rond	te	kijken.	
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Het	werkte	niet	altijd.	Helderziendheid	is,	net	als	alle	paranormale	fenome-
nen,	 geen	 exacte	wetenschap.	 Je	 kan	 niet	met	 zekerheid	 zeggen	 of	 een	 in-
druk	werkelijk	in	zijn	zuivere	vorm	doorkomt	van	het	Verenigd	Veld,	de	gro-
te	opslagplaats	van	het	geheugen	waar	alle	informatie	over	alles	is	opgesla-
gen,	of	dat	het	door	de	ontwikkeling	in	de	geest	vervormd	wordt.	

Toch	 hadden	 een	 paar	 individuen	 een	 indrukwekkende	 reputatie	 op	 vlak	
van	accurate	helderziendheid	opgebouwd.	Wanneer	de	conventionele	spio-
nage	geen	 informatie	meer	kon	verschaffen,	dan	gebruikte	men	soms	deze	
helderzienden	om	de	ontbrekende	informatie	te	vinden.	

Dit	 is	 bijvoorbeeld	 het	 verhaal	 uit	 The	 Conscious	 Universe	 van	 de	 PSI-
onderzoeker	Dean	Radin	:	

In	September	1979	vroeg	de	National	Security	Council	aan	één	van	de	meest	
consequent	 accurate	 helderzienden	 in	 het	 leger,	 adjudant-officier	 Joe	
McMoneagle,	om	binnenin	een	groot	gebouw	ergens	 in	het	noorden	van	Rus-
land	te	“kijken”.	

Op	foto’s	van	een	spionage	satelliet	was	verdachte	intensieve	bouwactiviteit	te	
zien	rond	het	gebouw,	dat	zich	op	een	100-tal	meter	van	een	groot	waterre-
servoir	bevond.	Maar	de	National	Security	Council	had	geen	idee	wat	er	zich	in	
het	gebouw	afspeelde	en	ze	wilden	dit	weten.	

Zonder	aan	McMoneagle	de	foto	te	tonen	en	hem	alleen	maar	de	kaartcoördi-
naten	van	het	gebouw	te	geven	vroegen	de	verantwoordelijke	officieren	hem	
naar	zijn	 indrukken.	McMoneagle	beschreef	 een	koude	 locatie,	met	grote	ge-
bouwen	en	schoorstenen,	dichtbij	een	groot	waterreservoir.	

Dit	was	ongeveer	correct.	Ze	toonden	hem	dus	de	satellietfoto	en	vroegen	wat	
er	zich	in	het	gebouw	bevond.	McMoneagle	voelde	dat	de	binnenkant	een	erg	
grote,	 lawaaierige,	 actieve	 werkzone	 was,	 vol	 stellingen,	 balken	 en	 blauwe	
lichtflitsen,	die	deden	denken	aan	lassen.	

In	een	 latere	 sessie	voelde	hij	dat	men	blijkbaar	een	enorme	onderzeeër	aan	
het	bouwen	was	in	één	deel	van	het	gebouw.	Maar	het	was	te	groot,	veel	gro-
ter	dan	de	onderzeeërs	die	zowel	de	Amerikanen	als	de	Russen	ooit	gebouwd	
hadden.	McMoneagle	tekende	een	schets	van	wat	hij	“zag”	:	een	lang,	plat	dek	;	
vreemd	 gekantelde	 raketbuizen	 die	 plaats	 konden	 bieden	 aan	 achttien	 tot	
twintig	raketten;	een	nieuw	soort	aandrijfmechanisme;	en	een	dubbele	romp.	

Toen	deze	resultaten	beschreven	werden	aan	de	leden	van	de	National	Securi-
ty	 Council,	 dachten	 ze	 dat	 McMoneagle	 zich	 moest	 vergissen.	 Want	 wat	 hij	
beschreef,	was	de	vreemdste	onderzeeër,	die	er	bestond,	in	een	gebouw	dat	een	
honderdtal	meter	verwijderd	was	van	water,	wat	niet	logisch	klonk.	Bovendien	
wisten	andere	inlichtingendiensten	hierover	absoluut	niets.	
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Maar	omdat	McMoneagle	de	reputatie	had	 in	vorige	opdrachten	accuraat	 te	
zijn,	vroegen	ze	hem	om	in	de	toekomst	te	kijken	en	uit	te	zoeken	wanneer	die	
zogezegde	 onderzeeër	 te	water	 zou	 gelaten	worden.	McMoneagle	 scande	 de	
toekomst,	maand	per	maand,	terwijl	hij	de	toekomstige	bouw	door	middel	van	
helderziendheid	 “bekeek”.	 Hij	 voelde	 dat	 de	 Russen	 ongeveer	 vier	 maanden	
later	een	kanaal	zouden	opblazen	van	het	gebouw	naar	het	water	en	de	on-
derzeeër	te	water	zouden	laten.	

En	zowaar,	ongeveer	vier	maanden	later,	in	januari	1980	toonden	satellietfo-
to’s	dat	de	grootste	ooit	waargenomen	onderzeeër	doorheen	een	kunstmatig	
kanaal	voer	van	het	gebouw	naar	het	water.	De	foto	toonde	dat	de	boot	twin-
tig	 raketbuizen	 had	 en	 een	 groot	 plat	 dek.	 Uiteindelijk	 werd	 de	 onderzeeër	
geklasseerd	als	een	“Typhoon”.	

Ervaringen	met	helderziendheid	zijn	gerelateerd	aan	de	eigenschappen	van	
alomtegenwoordigheid	en	alwetendheid	van	het	Verenigd	Veld.	Als	één	deel	
van	het	Veld	beïnvloed	wordt,	dan	wordt	het	volledige	Veld	beïnvloed.	Deze	
invloed	wordt	 ingeprent	 in	zijn	geheugen	zodat	het	Veld	overal	alles	weet.		
Een	helderziende	is	iemand	die	de	vaardigheid	ontwikkeld	heeft	om	zich	af	
te	stemmen	op	dit	Veld	en	zo	informatie	te	verkrijgen.		

In	1995	gaf	de	CIA	de	opdracht	om	alle	onderzoek	dat	door	de	overheid	ge-
sponsord	was,	te	beoordelen.	Hun	conclusie	was	dat,	hoewel	het	vermogen	
tot	extra	zintuiglijke	waarneming	bij	iedereen	latent	aanwezig	lijkt	te	zijn,	er	
een	 kleine	 uitgelezen	 groep	 individuen	was	 die	 veel	 betere	 resultaten	 be-
haalde	dan	de	rest.	Massascreening	om	getalenteerde	helderzienden	te	vin-
den	onthulden	dat	ongeveer	1%	van	alle	geteste	personen	consequent	suc-
cesvolle	resultaten	behaalde.	Net	als	bij	muziek	en	sport	heeft	iedereen	een	
vermogen	om	het	te	 leren,	maar	sommige	mensen	blijken	er	gewoon	meer	
talent	voor	te	hebben	dan	anderen.	

Aan	 het	 PEAR-onderzoekscentrum	 voerden	 Jahn	 en	 Dunne	 hun	 eigen	 on-
derzoek	naar	helderziendheid	uit.	Maar	zoals	bij	de	REG-experimenten	ga-
ven	zij	er	de	voorkeur	aan	om	met	normale	alledaagse	mensen	te	werken	in	
plaats	van	met	getalenteerde	helderzienden.	

Ze	 kozen	 uit	 een	 groep	 locaties	 een	willekeurige	 doelbestemming;	 ergens	
tussen	5	en	6000	kilometer	verwijderd	van	het	 laboratorium.	Ze	 stuurden	
iemand	naar	die	plaats	en	lieten	hem	daar	een	gestandaardiseerde	controle-
lijst	 invullen.	 Intussen	probeerde	de	persoon	in	het	 laboratorium	de	plaats	
te	beschrijven	en	dezelfde	controlelijst	 in	 te	vullen.	Dit	was	een	objectieve	
manier	om	enige	overeenkomst	te	meten.	Zelfs	al	werkten	ze	niet	met	para-
normaal	begaafde	mensen,	 toch	stelden	ze	vast	dat	 twee	derde	van	de	per-
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sonen	accurater	waren,	dan	men	door	toeval	kon	verklaren,	met	een	waar-
schijnlijkheid	van	minder	dan	één	op	een	miljard10.		

Door	middel	van	welk	medium	vinden	paranormale	fenomenen	plaats?		

Dit	was	één	van	de	vragen	waarover	de	wetenschappers	zich	sinds	het	prille	
begin	het	hoofd	hadden	gebroken.	

De	 eerste	 gedachte	was	 dat	 dit	 langs	 het	 elektromagnetisch	 veld	 gebeurt,	
dat	de	hersenen	op	een	of	andere	manier	signalen	uitzenden	en	ontvangen,	
bijna	letterlijk	zoals	een	radio.	Korte	tijd	later	kwam	men	tot	de	ontdekking	
dat	dit	niet	het	geval	kon	zijn.	Wanneer	een	proefpersoon	zich	in	een	elek-
tromagnetisch	afgeschermde	kamer	bevond,	dan	werkten	de	 telepathische	
experimenten	even	goed	als	wanneer	hij	buiten	de	kamer	zat.	

Nog	 later	 formuleerden	 de	 Russen	 theorieën	 dat	 paranormale	 fenomenen	
gebeurden	langs	ultra-lage	frequenties.	Hal	Putoff,	een	onderzoeker	aan	het	
Stanford	Research	Institute	(één	van	de	laboratoria	voor	PSI-	onderzoek	dat	
door	de	CIA	gefinancierd	werd),	testte	die	theorie	uit.	

In	 twee	 studies	 liet	 hij	 zijn	meest	 consequent	 succesvolle	 helderziende	 in	
een	kleine	onderzeeër	170	meter	onder	water	gaan.		Ondertussen	koos	hij-
zelf,	in	de	aanwezigheid	van	een	onafhankelijke	overheidsambtenaar,	wille-
keurig	 een	 doelbestemming	 uit	 een	 groep	 bestemmingen	 in	 de	 omgeving	
van	San	Francisco,	ongeveer	800	kilometer	verwijderd	van	de	plaats	waar	
de	 onderzeeër	 zich	 bevond,	 en	 ging	 daar	 naartoe.	 De	 helderziende	moest	
toen	proberen	te	“zien”	waar	ze	waren.	 In	beide	gevallen	 identificeerde	hij	
de	doelbestemmingen	correct,	een	heuveltop	 in	Portola	Valley	en	een	win-
kelcentrum	in	Mountain	View.	

Het	 is	bekend	dat	enkele	honderden	meters	zout	water	bijna	alle	 frequen-
ties	filtert,	zelfs	de	laagste.	Volgens	Putoff	waren	de	enige	trillingen	die	niet	
verstoord	werden	door	170	meter	water,	de	trillingen	op	een	kwantum	ni-
veau,	het	niveau	van	het	Verenigd	Veld.	Dat	bleek	dus	de	enige	aanneembare	
verklaring,	die	nog	overbleef.	

Beïnvloedt	afstand	de	PSI-experimenten?	

De	PSI-onderzoekers	stelden	zich	ook	een	andere	vraag	:	in	welke	mate	be-
invloedt	afstand	de	 resultaten	van	de	PSI-experimenten.	Deze	vraag	houdt	
opnieuw	verband	met	het	idee	dat	er	een	medium	moet	bestaan	waarlangs	
de	PSI-effecten	plaatsvinden,	zoals	bijvoorbeeld	het	elektromagnetisch	veld.	
In	dit	geval	zal	elke	invloed	die	gecreëerd	wordt,	zwakker	worden	wanneer	
de	afstand	groter	wordt.	
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Maar	dat	bleek	hier	niet	het	geval	te	zijn.	In	de	eerdere	PEAR-experimenten	
met	helderziendheid	maakte	het	geen	enkel	verschil	uit	of	de	doelbestem-
ming	6	of	6000	kilometer	ver	verwijderd	was.	Ook	bij	de	CIA-experimenten	
scanden	de	helderzienden	gebieden	over	de	hele	wereld	en	was	er	geen	en-
kel	verschil	merkbaar	met	grotere	afstanden.	

Toch	probeerde	Dr.	Edgar	Mitchell	nog	een	gedurfder	experiment	uit,	op	een	
nog	 veel	 grotere	 afstand:	 zou	 telepathie	 ook	 werken	 op	 een	 afstand	 van	
250	000	kilometer	in	de	ruimte?	

Edgar	Mitchell	was	astronaut	op	de	Apollo	14,	en	de	zesde	mens	die	op	de	
Maan	wandelde.	Met	een	bachelor	in	industrieel	management	en	een	docto-
raat	 in	astronautica	aan	MIT	beantwoordde	hij	zeker	niet	aan	het	 typische	
profiel	van	de	PSI-onderzoeker.	Toch	intrigeerde	de	PSI-experimenten	hem,	
niettegenstaande	 ze	 zo	 gemakkelijk	 belachelijk	 gemaakt	werden	 door	 zijn	
collega’s	die	net	als	hij	in	het	machine	paradigma	opgeleid	waren.	

Terwijl	 hij	 dus	 in	 de	 ruimte	was,	 voerde	Mitchell	 zijn	 experiment	 uit.	 (Hij	
vertelde	 het	 niet	 aan	 de	 andere	 astronauten.)	 Hij	 zond	 een	 telepathische	
boodschap	 naar	 vier	 personen	 op	 Aarde,	 250	000	 kilometer	 ver	 weg.	 Op	
specifieke	 tijdstippen	 schreef	 hij	 een	 reeks	 nummers	 en	 symbolen	 op	 een	
specifiek	spel	kaarten	en	vroeg	aan	de	personen	op	aarde	om	te	raden	welke	
nummers	en	symbolen	hij	had	uitgekozen.	

Het	experiment	was	een	succes.	Hoewel	de	proefpersonen	niet	al	de	volgor-
des	juist	hadden,	waren	de	resultaten	toch	significant	:	de	kans	dat	ze	te	wij-
ten	waren	aan	toeval	was	1	op	3000.	

Afstand	bleek	dus	geen	enkel	verschil	te	maken.	

Ook	dit	is	een	bevestiging	dat	PSI	niet	op	een	niveau	optreedt	waar	we	van	
elkaar	gescheiden	zijn,	omdat	elke	soort	trilling	over	grotere	afstanden	dan	
zou	afnemen	(net	zoals	radiosignalen	over	afstand	afnemen).	PSI	treedt	in-
tegendeel	op	op	het	niveau	van	het	Verenigde	Veld,	waar	alles	verenigd	is	en	
elk	concept	van	afstand	verdwijnt.	

Het	eeuwige	Leven	:	De	ultieme	uitdaging	voor	het	machi-
ne	paradigma.	
Als	je	wil	weten	of	je	iemands	meest	fundamentele	geloofsovertuigingen	aan	
het	uitdagen	bent,	kijk	dan	gewoon	naar	hun	reactie:	hoe	ongemakkelijker	
ze	worden,	hoe	meer	je	weet	dat	je	iets	diep	geraakt	hebt.	

Weinig	 dingen	 geven	materialisten	 (die	 geloven	 dat	 het	 bewustzijn	 gecre-
eerd	 is	 door	 materiële	 processen)	 een	 ongemakkelijker	 gevoel	 dan	 bijna-
doodervaringen	en	reïncarnatie.	
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Ofwel	wijzen	ze	het	erg	vlug	af	met	“Ik	geloof	niet	in	reïncarnatie”,	of	je	voelt	
gewoon	hoe	de	sfeer	verandert	zodra	je	over	dit	onderwerp	begint.	

Wil	je	weten	in	welke	mate	iemand	vast	hangt	aan	het	machine	paradigma?	
Breng	het	onderwerp	reïncarnatie	ter	sprake	en	kijk	hoe	ze	reageren.	

	
Mensen	 weten	 niet	 waarom	 reïncarnatie	 hen	 een	 ongemakkelijk	 gevoel	
geeft,	omdat	de	meeste	mensen	zich	niet	bewust	zijn	van	hun	meest	 funda-
mentele	geloofsovertuigingen.	

Het	komt	uiteindelijk	allemaal	neer	op	de	analogie	van	de	computer	versus	
die	van	de	radio.	

Als	een	computer	kapot	 is,	dan	is	het	“game	over”.	Het	kan	niet	anders.	De	
software	kan	niet	werken	als	de	hardware	kapot	is.	Vanuit	dit	standpunt	zijn	
alle	hiernamaals-ervaringen	onmogelijk.	

Als	een	radio	daarentegen	kapot	gaat,	dan	blijft	de	muziek	zelf	gewoon	ver-
der	 spelen,	 tot	 ofwel	 de	 radio	 opnieuw	werkt	 (een	 bijna-doodervaring,	 of	
BDE)	 of	 totdat	 een	 nieuw	 radio	 toestel	 afgestemd	 wordt	 op	 dezelfde	 fre-
quentie	(Nieuwe	geboorte/reïncarnatie).	

Als	 wetenschappelijk	 onderzoek	 zou	 aantonen	 dat	 BDE’s	 en	 reïncarnatie	
echt	bestaan,	dan	is	dit	wellicht	de	sterkste	aanwijzing	dat	de	analogie	van	
de	radio	de	betere	manier	is	om	de	relatie	tussen	lichaam	en	bewustzijn	te	
beschrijven	dan	die	van	de	computer.	

Je	kan	je	dan	waarschijnlijk	wel	voorstellen,	dat	als	de	reactie	van	de	weten-
schappelijke	 gemeenschap	 op	 alle	 “pseudowetenschappelijke	 nonsens”	 zo-
als	telepathie	of	helderziendheid	niet	erg	ondersteunend	geweest	 is,	de	re-
actie	op	onderzoek	van	BDE’s	en	reïncarnatie	nog	veel	negatiever	was.	

Probeer	mij	niet	te	overtuigen	van	iets	dat	onmogelijk	is.	Het	is	onmogelijk		-	
einde	verhaal.	

Wel,	 onderzoek	 toont	 niet	 alleen	 aan	 dat	 het	mogelijk	 is	maar	 dat	 het	 ge-
woon	de	realiteit	van	het	leven	blijkt	te	zijn.	Het	boek	Holographic	Universe	
van	Michael	Talbot	geeft	een	goed	overzicht	van	het	onderzoek	van	BDE’s	en	
reïncarnatie.	Hier	is	een	korte	samenvatting.	

Laten	we	beginnen	met	het	minst	controversiële	onderzoek.	

Onderzoek	naar	bijna-doodervaringen	
In	1976	kreeg	Elane	Durham,	een	studente	in	de	kunst,	een	beroerte	als	ge-
volg	van	een	hersentumor.	Toen	ze	naar	het	ziekenhuis	gebracht	werd,	er-
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voer	ze	hoe	ze	zich	naast	haar	lichaam	bevond,	in	plaats	van	erin.	Wat	hier-
na	volgde,	was	een	ervaring,	die	ze	later	beschreef	als	“het	meest	unieke	en	
belangrijkste	dat	haar	ooit	was	overkomen.”	

Dit	is	hoe	ze	de	ervaring	beschreef	:	

“Wat	 ik	me	vervolgens	herinner	 is	dat	 ik	over	grasvelden	 liep.	Er	waren	mis-
schien	vijf	of	zeven	mensen	op	mij	aan	het	wachten.	En	ik	realiseerde	me	dat	
één	van	hen	mijn	grootmoeder	was,	die	overleden	was	toen	ik	negen	jaar	oud	
was.	De	andere	persoon	was	Virginia,	 een	vriendin	van	mijn	man,	die	 vorige	
maand	februari	gestorven	was.	
	
Er	 was	 een	 geluid	 dat	 elke	 omschrijving	 volledig	 tart.	 Het	 was	 alsof	 er	 een	
massa	stemmen	en	een	massa	 instrumenten	waren,	die	 in	elkaar	vloeiden	en	
zachte	muziek	speelden.	Het	gekwetter	van	vogels	en	andere	mooie	geluiden	
voegden	zich	allemaal	op	een	melodieuze	manier	samen	in	de	muziek,	die	door	
de	lucht	leek	te	zweven.	De	geluiden	stroomden	zomaar	in	mij,	op	een	zachte,	
zachte	manier.	
	
Toen	ik	rond	mij	keek	en	naar	rechts	draaide,	zag	ik	in	de	verte	een	licht	dat	
op	een	heldere	ster	leek.	Het	licht	begon	naar	mij	toe	te	bewegen	met	een	on-
gelooflijke	 snelheid;	 tegelijkertijd	 had	 ik	 het	 gevoel	 dat	 ik	 naar	 het	 licht	 toe	
bewoog.	
	
Terwijl	 het	 licht	 dichter	bij	mij	 kwam,	besefte	 ik	 dat	het	 een	persoonlijkheid	
had.	 Liefde	 en	 begrip	 vloeiden	 voort	 uit	 het	 licht.	 Het	 was	 de	meest	 intense	
hoeveelheid	liefde	die	je	je	kan	voorstellen.	Het	was	alsof	je	in	de	aanwezigheid	
was	van	die	ene	persoon	in	je	leven	die	jou	onbegrensd	had	liefgehad,	ondanks	
wat	je	gedaan	had,	en	dat	die	liefde	meerdere	keren	vermenigvuldigd	werd.	Zo	
was	het,	op	een	of	andere	manier…	
	
En	toen	was	ik	met	een	harde	klap	terug	in	mijn	lichaam	terwijl	de	defibrilla-
tors	boven	me	hingen,	klaar	om	mij	opnieuw	een	schok	te	geven.”	
	

Je	vindt	ontelbare	getuigenissen	als	die	van	Elane	op	www.neardeath.com.		

Het	liefdevolle	licht,	een	alledaagse	meditatie-ervaring		

Door	de	eeuwen	heen	werd	de	ervaring	van	een	hogere	goddelijke	werke-
lijkheid	consistent	beschreven	als	“het	Licht	van	God”,	vergelijkbaar	met	de	
beschrijving	van	Elane.	

Voor	mij	is	dit	een	alledaagse	ervaring.	Ik	ervaar	dit	licht	bijna	bij	elke	TM-
sessie,	die	 ik	doe.	 (niet	zo	 intens	als	wat	hier	wordt	beschreven,	meer	een	
zacht	 gevoel	 van	 thuiskomen.)	 Het	 gebeurde	 niet	 onmiddellijk	 op	 die	ma-
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nier,	maar	 pas	 nadat	 ik	 de	 gevorderde	 TM-technieken	 begon	 te	 leren,	 die	
bedoeld	zijn	om	de	ervaring	van	het	pad	naar	transcenderen	te	verfijnen.	

Vanuit	 deze	 ervaring	 is	 het	 heel	 duidelijk	waarom	 transcenderen	 zo	 vaak	
miraculeuze	genezingseffecten	heeft	 (hierover	meer	 in	Deel	3).	Of	mensen	
nu	 een	 erg	 duidelijke	 ervaring	 hebben	 van	 de	 “aanwezigheid	 van	 die	 ene	
persoon	in	je	leven,	die	jou	over	alle	grenzen	heen	heeft	liefgehad”	of	dat	ze	
het	op	een	vage	subtiele	manier	ervaren	hebben,	de	genezende	effecten	zijn	
erg	duidelijk…vooral	bij	diegenen	die	deze	liefde	het	meeste	nodig	hebben.	

Mensen	met	ervaringen	zoals	die	van	Elane	rapporteren	meestal	dat	de	er-
varingen	heel	echt	voelen;	veel	echter	dan	eender	welke	andere	ervaring	die	
ze	 in	hun	 leven	hadden.	Bij	veel	mensen	heeft	hun	BDE	hun	 leven	volledig	
veranderd.	Mensen	vertellen	hoe	ze	liefdevoller	worden,	hoe	hun	zintuigen	
scherper	 zijn,	 hoe	 ze	 anders	 beginnen	 denken.	 De	 meesten	 hebben	 geen	
angst	meer	voor	de	dood.	

Maar	hier	is	het	interessante	aspect	van	BDE’s,	wat	het	redelijk	gemakkelijk	
maakt	om	ze	te	onderzoeken	:	mensen	die	op	sterven	liggen,	bevinden	zich	
vaak	 in	 een	 ziekenhuis	waar	 ze	 verbonden	 zijn	 aan	meetapparatuur,	 zoals	
een	EEG-machine	die	de	elektrische	activiteit	van	de	hersenen	meet.	Wan-
neer	 iemand	sterft,	 is	er	 totaal	geen	hersenactiviteit	meer.	Een	vlakke	EEG	
(wanneer	elke	hersenactiviteit	volledig	stopt)	is	immers	één	van	de	criteria	
om	iemand	klinisch	dood	te	verklaren.	Als	de	computer	wordt	afgezet,	dan	
kan	de	software	niet	werken.	Zelfs	hallucinaties	zijn	dan	niet	mogelijk.	

En	toch	blijft	de	software	werken!	

De	materialisten	hebben	keer	op	keer	geprobeerd	om	mechanische	verkla-
ringen	te	vinden	om	deze	situatie	uit	 te	 leggen.	Recent	stelden	ze	een	piek	
vast	in	de	hersenactiviteit	van	ratten	net	voor	ze	stierven,	en	verkondigden	
ze	dat	dit	de	verklaring	was	voor	bijna-doodervaringen.	

Dit	 is	slechts	één	van	de	vele	verklaringen	die	ze	hebben	gegeven,	maar	ze	
komen	allemaal	neer	op	hallucinaties,	die	door	een	bepaald	hersendeel	ge-
creëerd	worden	als	gevolg	van	een	laatste	piek	in	de	hersenactiviteit.	

Wanneer	andere	wetenschappers,	die	minder	gehecht	zijn	aan	de	visie	van	
het	machine	 paradigma,	 dergelijke	 “traditionele”	 verklaringen	 horen,	 zijn	
weinigen	 overtuigd.	 Het	 klinkt	 eerder	 als	 een	 wanhopige	 poging	 om	 zich	
vast	 te	klampen	aan	het	machine	paradigma	na	het	overweldigende	bewijs	
van	het	tegendeel.	

Eerst	en	vooral	 is	er	een	groot	verschil	tussen	de	hersenen	van	mensen	en	
die	van	ratten.	Ten	tweede	is	wat	in	iemands	hersenen	gebeurt	wanneer	hij	
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sterft,	 bijna	 in	 elk	 geval	 anders,	 en	 toch	 zijn	 de	 ervaringen	 tijdens	 BDE’s	
vaak	erg	gelijklopend.	

De	grootste	klap	voor	 elke	poging	om	vast	 te	houden	aan	de	mechanische	
verklaringen	voor	BDE’s	kwam	waarschijnlijk	van	Dr.	 Eben	Alexander.	 In	
zijn	 boek	Proof	of	Heaven	beschreef	 hij	 zijn	 ervaring	 die	waarschijnlijk	 de	
perfecte	 storm	 teweeg	 bracht	 voor	 BDE’s.	 Hij	 was	 zelf	 een	 neuroweten-
schapper,	die	zich	volledig	in	het	materialistische	kamp	bevond.	Gedurende	
15		jaar	werkte	hij	aan	de	Harvard	Medical	School	en	had	hij	bij	zijn	patiën-
ten	meerdere	BDE’s	meegemaakt,	maar	hij	gebruikte	dezelfde	materialisti-
sche	argumenten	als	zijn	collega’s	om	die	ervaringen	te	verklaren…	tot	hij	er	
zelf	één	had.	

Hij	kreeg	een	zeldzame	bacteriële	herseninfectie,	die	zijn	neocortex	aantast-
te,	 en	 raakte	 in	 een	 coma,	wat	 leidde	 tot	 een	bijna-doodervaring.	Het	 ver-
schil	was	dat,	waar	de	meeste	BDE’s	slechts	enkele	minuten	duren,	zijn	BDE	
zeven	dagen	duurde.	Wat	vooral	 interessant	was	aan	zijn	ervaring,	was	dat	
het	volgens	de	neurologie	absoluut	onmogelijk	 is	om	dromen	of	hallucina-
ties	 te	 ervaren,	wanneer	 de	 neocortex	 niet	meer	werkt.	 In	 dit	 geval	 is	 het	
niet	mogelijk	om	ook	maar	iets	te	ervaren.	

Na	zeven	dagen	 in	een	coma	met	dit	soort	 infectie	was	de	kans	op	sterven	
97%	en,	zelfs	als	hij	zou	overleven,	dan	was	de	kans	op	volledig	herstel	en	
een	 normaal	 leven	 na	 de	 hersenschade	 door	 deze	 infectie	 praktisch	 nul.	
Toch	herstelde	hij	volledig	om	het	verhaal	van	zijn	BDE	te	vertellen	(het	be-
vatte	veel	van	de	elementen	die	gewoonlijk	beschreven	worden,	maar	had	
toch	 ook	 enkele	 unieke	 elementen).	 Wat	 vooral	 interessant	 was	 aan	 zijn	
boek	was	dat	hij	vanuit	zijn	standpunt	als	neurowetenschapper	alle	traditi-
onele	materialistische	verklaringen	voor	zijn	ervaring	in	detail	kon	weerleg-
gen.	

Zijn	 boek	werd	 in	 2012	 uitgegeven	 en	 het	 werd	 een	 #1	 New	 York	 Times	
bestseller.	

Dit	 zijn	enkele	van	de	meest	voorkomende	elementen	die	mensen	ervaren	
bij	BDE,	zoals	besproken	in	een	artikel	over	BDE’s	in	The	Atlantic	:		

Hoewel	details	en	beschrijvingen	van	cultuur	tot	cultuur	verschillen,	 is	de	al-
gemene	teneur	van	de	ervaring	toch	opmerkelijk	gelijk…	Vele	verhalen	vertel-
len	over	de	ervaring	omhoog	te	zweven	en	te	kijken	naar	het	tafereel	rond	je	
eigen	bewusteloze	lichaam;	tijd	doorbrengen	in	een	mooi	rijk,	dat	van	een	an-
dere	 wereld	 is;	 spirituele	 wezens	 ontmoeten	 (sommige	 mensen	 noemen	 hen	
engelen)	 en	 een	 liefdevolle	 aanwezigheid,	 die	 sommigen	 God	 noemen;	 lang	
verloren	familieleden	of	vrienden	tegenkomen;	zich	scènes	uit	het	eigen	leven	
herinneren	(het	leven	zien	voorbijgaan);	het	gevoel	hebben	verbonden	te	zijn	
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met	de	 hele	 schepping	 en	 tegelijk	 ook	 een	gevoel	 van	 overweldigende	 trans-
cendente	liefde	ervaren;	en	tenslotte	tegen	je	zin	weggeroepen	te	worden	van	
dit	magische	rijk	en	terug	te	keren	naar	je	eigen	lichaam.11	 
	

Sommige	van	deze	elementen,	zoals	de	ontmoetingen	met	vrienden	of	fami-
lieleden	die	pas	overleden	zijn,	of	het	overzicht	van	het	leven,	zijn	reeds	dui-
zenden	 jaren	geleden	 in	oude	 teksten	beschreven.	Het	 is	onder	andere	be-
schreven	 in	 het	 Tibetaans	 Dodenboek,	 in	het	 Egyptische	Dodenboek,	 in	 de	
geschriften	van	Plato	en	in	de	Vedische	teksten.	

Laten	we	al	de	elementen	van	de	BDE	even	meer	in	detail	bekijken.	Ze	zijn	
zeer	interessant	op	zichzelf,	want	elk	element	daagt	op	zich	het	machine	pa-
radigma	al	uit.	

Een	buiten-het-lichaam	ervaring	(BLE).	 	 	 	 	
BLE’s,	zoals	boven	het	lichaam	zweven	na	het	sterven,	zijn	het	bewijs	dat	het	
bewustzijn	onafhankelijk	van	het	lichaam	kan	bestaan,	net	zoals	muziek	on-
afhankelijk	van	de	radio	kan	bestaan.	

Michael	B.	Sabom,	een	cardioloog	en	professor	geneeskunde	aan	de	Emory	
University,	was	het	 zo	beu	om	 te	horen	hoe	zijn	patiënten	na	een	hartstil-
stand	hun	zogenaamde	‘BLE	fantasieën’	vertelden,	dat	hij	besloot	om	er	eens	
en	vooral	korte	metten	mee	te	maken.		

Hij	 selecteerde	 twee	 groepen	 patiënten,	 één	 groep	 van	 32	 patiënten,	 die	
BLE’s	 gerapporteerd	 hadden	 tijdens	 hun	 hartaanval	 en	 een	 andere	 groep	
van	25	patiënten	die	nog	nooit	 een	buiten-het-lichaam	reisje	 ervaren	had-
den.	 Hij	 vroeg	 aan	 de	 BLE-groep	 om	 te	 beschrijven	 hoe	 ze	 getuige	waren	
geweest	 van	hun	eigen	verrijzenis	 vanuit	 hun	buiten-het-lichaam	 toestand	
en	aan	de	controlegroep	vroeg	hij	om	te	beschrijven	wat	zij	zich	voorstelden	
dat	er	gebeurd	was.	

Bij	 de	 25	 zonder	 ervaring	maakten	 20	 personen	 grote	 fouten,	 drie	 gaven	
juiste	maar	algemene	beschrijvingen	en	twee	personen	hadden	totaal	geen	
idee	wat	 er	 gebeurd	was.	 Van	 de	 32	 personen	 uit	 de	 BLE-groep	 gaven	 25	
mensen	een	 juiste	maar	algemene	beschrijving,	6	personen	gaven	een	heel	
gedetailleerde	en	accurate	beschrijving	en	één	persoon	slaagde	erin	om	een	
beschrijving	 te	geven	die	 in	elk	mogelijk	detail	zo	accuraat	was	dat	Sabom	
verbijsterd	was.	Sabom	is	nu	volledig	overtuigd	en	geeft	regelmatig	lezingen	
over	het	onderwerp12.	

Gegroet	worden	door	overleden	vrienden	en	familieleden.		 	 		

In	het	machine	paradigma	zou	dit	een	nogal	lastig	element	zijn.	Software	van	
een	kapotte	computer,	die	nu	begroet	wordt	door	software	van	andere	ka-
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potte	computers???	(In	de	meeste	gevallen	waar	de	hardware	waarschijnlijk	
al	lange	tijd	ontbonden	is.)	

Probeer	maar	eens	om	dit	te	verklaren	in	het	machine	paradigma.	Oh,	wacht	
even…	 ja,	 natuurlijk…	 iedereen	 hallucineerde	 de	 voorbije	 5000	 jaar	…	Wij	
kennen	het	antwoord	:	het	is	onmogelijk.	

Levensoverzicht	 	 	 	 	 	 	 		

Dit	is	de	fase	van	de	BDE	waar	je	je	elk	belangrijk	moment	in	je	leven	herin-
nert.	Als	het	lichaam	de	computer	is	en	de	geest	de	software,	dan	is	het	ge-
heugen	de	harde	schijf.	De	meeste	mensen	denken	dat	het	geheugen	opge-
slagen	 is	 in	 hun	 hersenen.	 Maar	 de	 hersenen	 werken	 niet	 meer	 :	 de	 EEG	
toont	geen	enkele	hersenactiviteit.	Als	de	power	van	de	computer	afgezet	is,	
dan	 is	 het	 niet	mogelijk	 om	 iets	 terug	 te	 halen	 van	 de	 harde	 schijf,	 juist?	
Waar	 komen	 de	 herinneringen	 dan	 vandaan?	Waar	 de	 herinneringen	 ook	
vandaan	komen,	ze	komen	beslist	niet	van	de	hersenen.	

Als	onze	herinneringen	op	een	fysieke	manier	zijn	opgeslagen,	dan	zouden	
mensen	ook	niet	in	staat	zijn	om	zich	iets	te	herinneren	van	een	BLE,	of	van	
de	 volledige	 bijna-doodervaring.	 Want	 een	 computer	 die	 niet	 werkt,	 kan	
geen	nieuwe	herinneringen	schrijven.	En	toch	herinneren	mensen	zich	alles,	
wat	ook	aantoont	dat	hun	herinneringen	niet	opgeslagen	zijn	in	hun	herse-
nen.	Misschien	zijn	de	hersenen	geen	mechanisme	om	herinneringen	plaat-
selijk	op	te	slaan,	maar	een	mechanisme	om	herinneringen	terug	op	te	ha-
len,	die	opgeslagen	zijn	 in	 “the	cloud”.	We	hebben	eerder	al	gezien	dat	het	
bewustzijnsveld	één	gigantische	universele	geheugendatabank	blijkt	te	zijn.	
Misschien	zijn	ook	onze	herinneringen	daar	opgeslagen.	Misschien	is	datge-
ne	wat	men	onze	individuele	ziel	noemt,	gewoon	een	collectie	van	individue-
le	herinneringen	doorheen	de	tijd.	

Vanuit	dit	perspectief	wordt	het	opeens	ook	meer	aanneembaar	dat	herin-
neringen	overgebracht	kunnen	worden	van	het	ene	lichaam	naar	het	ande-
re,	wanneer	we	van	het	ene	leven	naar	het	volgende	overgaan.	

Dit	brengt	ons	bij	ons	volgende	onderwerp,	wat	materialisten	nog	veel	on-
gemakkelijker	maakt.	

Onderzoek	over	reïncarnatie	
Hoe	kunnen	we	reïncarnatie	objectief	bestuderen?	Dat	is	redelijk	eenvoudig:	
door	herinneringen	van	vorige	levens	die	mensen	met	zich	meedragen	op	te	
roepen,	 en	 dan	 te	 controleren	 of	 deze	 herinneringen	 overeenkomen	 met	
feitelijke	gebeurtenissen.	
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De	meesten	van	ons	zijn	in	staat	om	zich	vorige	levens	te	herinneren	maar	
deze	herinneringen	zitten	meestal	verborgen	in	ons	onderbewuste.	We	her-
inneren	ze	niet	helder	maar	ervaren	soms	vreemde	gevoelens	wanneer	we	
bepaalde	personen	ontmoeten	en	ze	onmiddellijk	graag	(of	niet	graag)	heb-
ben,	of	 zelfs	het	gevoel	hebben	dat	we	die	persoon	kennen,	ook	al	kunnen	
we	niet	uitleggen	waarom.	Of	we	gaan	ergens	naartoe,	een	bepaalde	plaats	
of	een	bepaald	land,	en	voelen	ons	onmiddellijk	thuis.	We	hebben	het	gevoel	
dat	we	daar	 vroeger	 al	 eens	 geweest	 zijn,	 ook	 al	 is	 dat	 niet	 zo.	De	meeste	
mensen	schrijven	deze	ervaringen	toe	aan	toeval	en	denken	er	verder	niet	
meer	over	na.	

Maar	misschien	zijn	dit	geen	toevalligheden.	Misschien	ken	je	die	persoon	al.	
Misschien	ben	je	vroeger	al	op	die	plaats	geweest.	

Als	herinneringen	aan	vroegere	levens	verborgen	zitten	in	ons	onderbewus-
te,	bestaat	er	dan	een	manier	om	ze	in	ons	bewustzijn	te	brengen	en	ze	dui-
delijker	 te	 analyseren?	 Ja,	 dit	 blijkt	 mogelijk	 te	 zijn.	 Er	 bestaan	meerdere	
manieren.	Hypnose	is	één	manier	die	blijkt	te	werken.	

Dr.	 Joel	Whitton,	professor	in	de	psychiatrie	aan	de	University	of	Toronto	
Medical	School,	heeft	gedurende	 tientallen	 jaren	zijn	vaardigheden	 in	hyp-
nose	gebruikt	om	 te	ontdekken	wat	mensen	precies	onbewust	weten	over	
hun	voorbije	leven.		

Whitton	 stelde	 vast	 dat	 90%	 van	 de	 mensen,	 die	 hypnotiseerbaar	 zijn,	
onder	 hypnose	 heldere	 herinneringen	hadden	 van	 vroegere	 levens,	 her-
inneringen	die	vaak	te	verifiëren	waren.	

	
Hij	 bracht	 duizenden	 uren	 door	 met	 zijn	 gehypnotiseerde	 proefpersonen,	
terwijl	hij	alles	noteerde	wat	zij	over	hun	vroegere	levens	te	zeggen	hadden.	

Het	eerste	wat	hij	ontdekte,	was	dat	er	een	opvallende	overeenkomst	was	
tussen	 de	 verschillende	 ervaringen.	 Alle	 proefpersonen	 vermeldden	 bij-
voorbeeld	dat	ze	vele	vorige	 levens	geleefd	hadden	–	sommigen	konden	er	
zich	zelfs	20	tot	25	herinneren	–	en	dat	de	ziel	geen	geslacht	had.	Velen	had-
den	 minstens	 één	 leven	 geleefd	 als	 iemand	 van	 het	 andere	 geslacht.	 Alle	
proefpersonen	 rapporteerden	 dat	 het	 doel	 van	 het	 leven	 was	 om	 zich	 te	
ontwikkelen	 en	 te	 leren	 en	 dat	meerdere	 levens	 dit	 proces	 gemakkelijker	
maakten13.	

De	proefpersonen	slaagden	er	ook	in	om	erg	gedetailleerde	historische	inte-
ressante	nieuwtjes	te	geven	uit	de	tijd	waarin	ze	leefden,	en	die	konden	vaak	
geverifieerd	worden.	Sommige	dingen	waren	ongelooflijk	verfijnde	details,	
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die	 ze	 op	 een	 andere	manier	 nooit	 hadden	 kunnen	weten,	 zoals	 kledij	 en	
schoenen,	het	soort	voeding,	of	specifieke	gewoonten	van	die	tijd.	Wanneer	
de	herinneringen	door	geschiedkundigen	werden	gecontroleerd,	dan	bleken	
de	verslagen	in	vele	gevallen	overeen	te	komen	met	het	tijdschema	waarin	
verondersteld	werd	dat	ze	het	leven	geleefd	hadden.	Onderzoekers	kwamen	
tot	de	vaststelling	dat	wanneer	mensen	zich	herinnerden	geleefd	te	hebben	
in	de	jaren	1700,	ze	beschreven	hoe	ze	hun	maaltijden	aten	met	vorken	met	
drie	 tanden,	 maar	 na	 1790	 beschreven	 ze	 vorken	met	 4	 tanden.	 Historici	
konden	 verifiëren	 dat	 dit	 op	 een	 correcte	manier	 de	 evolutie	 van	 de	 vork	
weergaf14.	

Whitton	had	 een	paar	 gevallen	waar,	 na	het	 beluisteren	 van	de	 getuigenis	
van	zijn	proefpersoon,	veel	van	de	schijnbaar	losstaande	ervaringen	en	ge-
beurtenissen	 in	 het	 huidige	 leven	 plots	 veel	 meer	 betekenis	 begonnen	 te	
krijgen.	

Eén	opvallend	voorbeeld	was	dat	van	een	psycholoog	die	geboren	en	opge-
groeid	was	in	Canada	maar	die	als	kind	een	onverklaarbaar	Brits	accent	had.	
Hij	had	ook	een	irrationele	angst	dat	hij	zijn	been	zou	breken,	een	fobie	van	
vliegreizen,	 een	 verschrikkelijk	 probleem	 van	 nagelbijten,	 een	 obsessieve	
fascinatie	voor	martelingen,	en	als	 tiener	had	hij	een	kort	en	raadselachtig	
visioen	dat	hij	zich	samen	met	een	Nazi-officier	 in	een	kamer	bevond,	kort	
nadat	hij	de	pedalen	van	een	auto	bediend	had.	Onder	hypnose	herinnerde	
de	man	 zich	 dat	 hij	 in	Wereldoorlog	 II	 een	 Britse	 piloot	was.	 Tijdens	 een	
missie	over	Duitsland	werd	zijn	vliegtuig	geraakt	door	een	regen	van	kogels,	
waarvan	één	door	de	vliegtuigromp	kwam	en	zijn	been	brak.	Daardoor	ver-
loor	hij	de	controle	over	de	pedalen	van	het	vliegtuig	en	werd	hij	gedwon-
gen	een	noodlanding	te	maken.	Hij	werd	gevangen	genomen	door	de	Nazi’s,	
gemarteld	om	informatie	te	verkrijgen	door	zijn	nagels	uit	te	trekken	en	hij	
was	korte	tijd	later	gestorven15.	

Sommige	proefpersonen	waren	zelfs	in	staat	talen	te	spreken,	die	ze	onmo-
gelijk	 konden	 kennen.	 Eén	 man	 begon	 plots	 woorden	 uit	 te	 schreeuwen,	
terwijl	 hij	 een	 vroeger	 leven	 herleefde	 schijnbaar	 als	 Viking,	woorden	 die	
later	 geïdentificeerd	werden	als	Oudnoors.	Als	dezelfde	man	dan	naar	een	
mensenleven	in	het	oude	Perzië	gebracht	werd	begon	hij	in	een	op	Arabisch	
lijkend	schrift	te	schrijven.	Later	werd	dit	door	een	deskundige	in	talen	van	
het	Nabije	Oosten	geïdentificeerd	als	een	authentieke	weergave	van	het	Sas-
sanid	Pahlavi,	een	taal	uit	Mesopotamië	die	al	lang	uitgestorven	was	en	die	
tussen	226	en	651	na	Christus	floreerde.		

Wanneer	de	proefpersonen	uit	hun	hypnose	gewekt	werden,	herinnerden	ze	
zich	niets	van	wat	ze	gezegd	of	geschreven	hadden.	
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Misschien	 is	 het	meest	 interessante	het	 feit	 dat	Whitton	 er	 ook	 in	 slaagde	
om	zijn	proefpersonen	 te	 laten	 terugkeren	naar	een	 toestand	 tussen	 de	 le-
vens.	Deze	 toestand	werd	beschreven	als	een	schitterend	rijk	vol	van	 licht	
waarin	 er	 “niet	 zoiets	was	als	 tijd	en	 ruimte	zoals	wij	dat	kennen”16.	De	 be-
schrijvingen	 van	 zijn	 proefpersonen	 komen	 perfect	 overeen	 met	 de	 be-
schrijving	van	bijna-doodervaringen,	met	 inbegrip	van	het	 levensoverzicht,	
het	voelen	van	een	Goddelijke	 liefde,	 en	de	ontmoeting	met	 recent	overle-
den	vrienden	en	familie.	

Hypnose	verstoort	echter	het	normale	functioneren	van	de	geest,	en	wordt	
allesbehalve	 aangeraden	 door	 experten	 in	 de	 psychiatrie*.	We	 zullen	 later	
zien	 dat,	waar	 transcenderen	 een	 sterk	 integrerend	 effect	 op	 de	 hersenen	
heeft,	blijkt	hypnose	een	omgekeerd	(mogelijk	schadelijk)	effect	te	hebben.	
Bovendien	 is	er	heel	wat	discussie	over	de	wetenschappelijkheid	van	hyp-
nose	 reïncarnatie	 studies.	 Hoewel	 sommige	 van	 de	 individuele	 verhalen	
zeer	spectaculair	waren,	waren	er	toch	heel	wat	vragen	over	de	statistische	
waarschijnlijkheid	rond	het	hypnose	onderzoek	als	geheel.	

Om	die	reden	focus	ik	mij	liever	op	de	tweede	manier	om	ervaringen	uit	vo-
rige	 levens	te	verifiëren,	omdat	deze	veel	 indrukwekkendere	resultaten	 le-
verde	 vanuit	 een	 wetenschappelijk	 perspectief:	 herinneringen	 van	 vorige	
levens	bij	jonge	kinderen.		

Dr.	Stevenson,	professor	in	de	psychiatrie	aan	de	University	van	de	Virginia	
Medical	School	merkte	dat	jonge	kinderen,	vooral	op	de	leeftijd	tussen	twee	
en	vier,	vaak	herinneringen	hadden	van	vorige	levens.	Hij	kondigde	dus	zijn	
intentie	aan	om	deze	herinneringen	te	onderzoeken	en	te	kijken	of	ze	over-
eenkwamen	met	 feitelijke	 gebeurtenissen.	Hij	 vroeg	 aan	 iedereen,	 die	 kin-
deren	met	dergelijke	herinneringen	had,	om	hem	te	contacteren.		

Hij	ontving	zoveel	reacties,	dat	zijn	medewerkers	onmogelijk	alle	berichten	
konden	opvolgen.	

In	de	voorbije	30	jaar	heeft	hij	duizenden	van	deze	gevallen	onderzocht.	

Stevenson	kwam	heel	vlug	 tot	de	ontdekking	dat	kinderen	zich	hun	vorige	
levens	vaak	héél	gedetailleerd	herinnerden,	met	 inbegrip	van	hun	vroegere	
naam,	namen	van	familieleden	en	vrienden,	waar	ze	leefden,	welk	beroep	ze	
hadden,	en	hoe	hun	huis	eruitzag.	Deze	herinneringen	waren	vaak	zo	gede-

																																																																				
*	Maharishi	was	ook	fel	tegen	hypnose.	En	ondanks	dat	hij	zei:	“reincarnatie	een	feit,	of	je	
er	 nu	 in	 geloofd	 of	 niet”	was	 hij	 ook	 absoluut	 geen	 voorstander	 van	het	 opgraven	 van	
herinneringen	van	vorige	 levens	die	 in	het	onderbewustzijn	verborgen	zitten.	Er	 is	een	
goede	reden	waarom	ze	verborgen	zijn.	We	moeten	in	het	nu	leven,	niet	in	het	verleden.	
Als	er	een	goede	reden	is	waarom	herinneringen	van	vorige	levens	moeten	komen,	dan	
zullen	ze	spontaan	en	volledig	natuurlijk	komen.	
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tailleerd	dat	Stevenson	de	 identiteit	van	hun	vroegere	persoonlijkheid	kon	
achterhalen	en	op	een	objectieve	manier	bijna	elke	detail	kon	verifiëren	dat	
het	kind	beschreven	had.	

In	 een	 aantal	 gevallen	 nam	 hij	 de	 kinderen	mee	 naar	 het	 gebied	 van	 hun	
vroegere	incarnatie	en	zag	hoe	ze	zonder	enige	inspanning	hun	weg	vonden	
in	buurten	waar	ze	nog	nooit	geweest	waren	en	hoe	ze	correct	hun	vroeger	
huis,	 bezittingen	 en	 familieleden	 en	 vrienden	 uit	 het	 vorige	 leven	 identifi-
ceerden17.	

In	een	aantal	gevallen,	waar	kinderen	zich	een	blessure	of	een	misvorming	
herinnerden,	 slaagde	Stevenson	erin	om	de	 ziekenhuisverslagen	en	autop-
sierapporten	van	de	overleden	persoonlijkheid	te	verkrijgen.	Hij	stelde	vast	
dat	de	blessure	of	de	misvorming	 inderdaad	precies	was	gebeurd	zoals	de	
kinderen	het	beschreven	hadden.	

Nog	 indrukwekkender	was	dat	hij	 ook	 in	bepaalde	 gevallen	 vaststelde	dat	
de	kinderen	in	hun	huidige	leven	geboortevlekken	of	misvormingen	hadden	
op	precies	dezelfde	plaats	op	hun	huidige	lichaam	als	waar	een	blessure	zich	
had	voorgedaan	in	hun	vroegere	incarnatie.	Hier	is	een	nogal	griezelig	voor-
beeld	 hiervan:	 één	 jongen	 herinnerde	 zich	 dat	 hij	 in	 een	 vorig	 leven	 zelf-
moord	 gepleegd	 had	 door	 zich	 door	 het	 hoofd	 te	 schieten.	 Toen	 men	 de	
identiteit	van	de	 jongen	 in	een	vorige	 leven	vond,	konden	ze	 in	de	zieken-
huisverslagen	lezen	waar	hij	zich	precies	geschoten	had.	Ze	stelden	vast	dat	
de	jongen	in	zijn	huidige	leven	geboortevlekken	op	zijn	hoofd	had,	één	exact	
op	 de	 plaats	waar	 de	 kogel	 het	 hoofd	 binnengetreden	was	 en	 een	 andere	
exact	op	de	plaats	waar	hij	uit	het	hoofd	gekomen	was.	

Stevenson	heeft	zes	boekdelen	uitgegeven	om	zijn	onderzoek	studies	te	sta-
ven	 en	 zijn	 grondige	 onderzoeken	 gaven	 hem	 de	 reputatie	 een	 achtens-
waardig	wetenschappelijk	 onderzoeker	 te	 zijn,	met	 publicaties	 in	 vele	 be-
langrijke	wetenschappelijke	tijdschriften.	 In	een	recensie	over	één	van	zijn	
onderzoeken	 verklaarde	 het	 prestigieuze	 Journal	 of	 the	 American	 Medical	
Association	 dat	 Stevenson	 “Nauwgezet	en	zonder	emoties	een	gedetailleerde	
reeks	gevallen	heeft	verzameld	waarbij	het	bewijs	van	reïncarnatie	moeilijk	op	
om	het	 even	welke	andere	 gronden	 te	 begrijpen	 is…	hij	 heeft	 een	grote	 hoe-
veelheid	gegevens	gearchiveerd,	die	niet	genegeerd	kunnen	worden18.”	

En	toch	heeft	men	het	grotendeels	genegeerd,	omdat	het	gewoon	geen	steek	
houdt.	Opnieuw,	 dat	 is	 wat	 mensen	 doen	 wanneer	 gegevens	 volgens	 hun	
paradigma	geen	steek	houden.	Ze	veranderen	hun	paradigma	niet,	ze	nege-
ren	gewoon	de	gegevens.	

Maar	wat	is	de	kostprijs	van	het	negeren	van	deze	gegevens,	die	lijken	aan	te	
tonen	dat	het	leven	voortduurt	zelfs	als	het	lichaam	sterft?	
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De	kostprijs	is	enorm.	De	meeste	mensen	leven	met	een	constante	angst	om	
te	 sterven,	 of	moeten	met	 een	 grote	 pijn	 in	 hun	 hart	 door	 het	 leven	 gaan	
wanneer	een	geliefde	overleden	 is.	Maar	zou	 je	medelijden	hebben	met	de	
muziek	wanneer	de	plaatselijke	radio	kapot	gaat?	Nee.	Misschien	zou	je	de	
muziek	daar	op	die	plaats	 in	 je	 leven	missen,	maar	 je	weet	dat	de	muziek	
zelf	 nooit	 kan	 sterven.	 Op	 een	 gegeven	moment	 zal	 een	 nieuwe	 radio	 af-
stemmen	 op	 deze	 specifieke	 frequentie	 en	 zal	 de	 muziek	 gewoon	 verder	
spelen.	

Mensen	 lijden	 alleen	maar	 omdat	 ze	 in	 een	 illusie	 leven	 dat	we	machines	
zijn,	in	plaats	van	onsterfelijke	zielen	die	nu	en	dan	een	nieuw	voertuig	no-
dig	hebben,	net	zoals	wij	nu	en	dan	onze	auto	moeten	vervangen.	

	
Als	één	van	je	geliefden	beslist	om	een	nieuwe	auto	te	kopen	omdat	de	oude	
versleten	is,	zou	dat	je	dan	verdrietig	maken?	Precies	het	tegenovergestelde,	
we	zouden	opgewonden	zijn.	Gedaan	met	eindeloze	herstellingen	en	onder-
houd	en	je	zorgen	maken	of	de	auto	elk	moment	kapot	kan	gaan.	Een	com-
pleet	nieuwe	auto!	

Maar	wat	als	de	auto	in	een	ongeluk	terecht	komt,	terwijl	hij	nog	steeds	re-
delijk	nieuw	is,	lang	voordat	hij	vervangen	zou	moeten	worden?	Moeten	we	
ons	 verdrietig	 voelen	 als	 iemand	op	 jonge	 leeftijd	 sterft,	 nog	voor	 zijn	 tijd	
gekomen	is?	Het	voelt	zo	oneerlijk.	Hoe	geef	je	hier	betekenis	aan?	

Dat	 is	waarschijnlijk	 één	 van	de	moeilijkste	 vragen	waarmee	 veel	mensen	
moeten	leren	omgaan.	

Laten	we	dit	als	het	laatste	voorbeeld	nemen	van	hoe	dingen	veel	logischer	
beginnen	 klinken	 vanuit	 het	 perspectief	 van	 het	veldparadigma	waar	 alles	
verbonden	is,	voordat	we	in	Deel	3	onderzoeken	wat	er	gebeurt	wanneer	we	
effectief	het	Veld	kunnen	ervaren.	

De	wet	van	actie	en	reactie,	volgens	het	veldpara-
digma.	
Laten	we	een	spelletje	spelen.	Stel	je	even	voor	dat	jij	de	Goddelijke	Schep-
per	van	het	universum	bent.	

Het	eerste	voorrecht	van	deze	 job	 is	dat	 jij	alles	mag	beslissen,	ook	het	 lot	
van	alle	mensen.	

Laat	ons	eens	proberen	:	
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• Deze	persoon	wordt	geboren	in	een	rijke	familie	met	prachtige	lief-
hebbende	ouders.	

• Deze	andere	persoon	wordt	geboren	in	een	arme	familie	in	een	door	
oorlog	verscheurd	land	in	Afrika…	en	zijn	ouders	zullen	kort	daarna	
gedood	worden	in	de	oorlog.	

• Deze	zal	volgende	week	de	lotto	winnen.	
• Deze	vindt	binnenkort	de	liefde	van	haar	leven.	
• Deze	 persoon,	 sorry,	 jij	 zal	 op	 jonge	 leeftijd	 sterven	 in	 een	 auto-

ongeluk.	
• Deze,	oh,	deze	vind	ik	leuk.	Zij	mag	leven	tot	ze	110	wordt.	

	
In	 het	 begin	 is	 het	 allemaal	 best	wel	 spannend	om	 je	 almachtige	 krachten	
ten	toon	te	spreiden.	Maar	na	een	tijdje	wordt	het	wat	saai.	

Mijn	God,	zoveel	papierwerk,	is	het	niet?	Zoveel	mensen,	zoveel	beslissingen	
om	te	nemen.	

En	dan	komen	al	de	gevallen	waar	mensen	in	beroep	gaan.	Om	een	of	andere	
bizarre	reden	is	men	het	vaak	oneens	met	je	beslissing.	Jammer	voor	hun.	Jij	
bent	de	almachtige.	Zij	moeten	er	maar	mee	leven.	

Toch	lijken	ze	niet	erg	gelukkig.	Ze	beginnen	je	zelfs	te	vervloeken.	“Godver-
domme”,	zeggen	ze	dan.	Hoe	oneerlijk,	want	je	doet	alleen	maar	je	werk.	

Na	een	tijdje	heb	je	er	genoeg	van.	Er	moet	een	betere	manier	zijn.	

Plots	duikt	een	briljant	 idee	op.	Wat	als	 je	het	universum	zo	zou	program-
meren	 dat	 jij	 niets	 meer	 moet	 beslissen	 en	 dat	 alles	 automatisch	 beslist	
wordt,	op	een	manier	die	100%	rechtvaardigheid	garandeert	voor	iedereen?	

Aangezien	je	almachtig	bent,	 is	het	universum	programmeren	echt	wel	één	
van	de	dingen	die	je	kan	klaarspelen.	Dus	daar	ga	je.	

Eerst	programmeer	je	een	enorme	geheugendatabank	waarin	elke	actie,	en	
zelfs	elke	gedachte,	van	elk	uniek	individu	opgeslagen	wordt.	

Daarna	programmeer	je	één	eenvoudige	wet	:	

Elke	actie	zal	een	gelijke	en	een	tegenovergestelde	reactie	hebben.	

	

Het	 is	 in	 feite	 precies	 dezelfde	wet	 die	 je	 geprogrammeerd	 hebt	 voor	 alle	
fysieke	gebeurtenissen.	
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Herinner	 je	 je	 hoe	 het	was	 voordat	 je	 de	 fysieke	wetten	 geprogrammeerd	
had?	Mijn	God,	het	was	zo	uitputtend	om	over	elke	gebeurtenis	een	beslis-
sing	te	nemen.	

Zelfs	met	dat	 eenvoudig	 speeltje	waar	 een	hoop	ballen	aan	draadjes	naast	
elkaar	hingen,	was	het	zoveel	werk.		

Iedere	 keer	 dat	 iemand	 met	 dit	
speelgoed	 speelde,	 moest	 je	 be-
slissen	 hoeveel	 ballen	 je	 zou	 la-
ten	bewegen:	één,	twee,	of	drie?	

Maar	 nu	 is	 het	 leven	 zo	 gemakkelijk.	 Je	 hebt	 alleen	maar	 een	 programma	
ingesteld	waarbij	elke	actie	een	gelijke	reactie	heeft.	Als	ze	dus	met	twee	bal-
len	spelen,	dan	zullen	precies	 twee	ballen	vanaf	de	andere	kant	 terugkaat-
sen.	Ondertussen	kan	jij	op	een	welverdiende	vakantie	gaan.	

Dus	waarom	niet	precies	hetzelfde	doen	met	menselijke	actie?	Wat	een	bril-
jant	idee,	waarom	heb	je	hier	niet	eerder	aan	gedacht?	

Opeens	wordt	het	universum	eenvoudig	:	alles	is	alleen	maar	actie	en	reac-
tie.	 Je	besliste	om	mensen	een	compleet	vrije	wil	 te	geven.	Ze	mogen	alles	
doen	wat	ze	willen…maar	ze	zijn	wel	gebonden	aan	deze	ene	wet.	Elke	actie	
die	zij	doen,	zelfs	elke	gedachte	die	ze	hebben,	wordt	opgeslagen	in	de	uni-
versele	 geheugenbank	 en	 vroeg	 of	 laat	 keert	 het	 effect	 naar	 hen	 terug.	 	 Je	
oogst	wat	je	zaait.	

Dus	als	iemand	beslist	om	van	iemand	anders	te	stelen,	dan	is	hij	misschien	
slim	 genoeg	 om	 niet	 gevat	 te	worden	 (of	 om	 een	 slimme	 advocaat	 aan	 te	
stellen	als	hij	toch	gevat	wordt)	en	gedurende	zijn	leven	te	ontsnappen	aan	
een	gevangenisstraf.		Maar	wanneer	het	gaat	over	kosmische	gerechtigheid,	
dan	 is	 er	 geen	ontsnappen	aan.	Het	volledige	almachtige	potentieel	van	het	
hele	universum	zal	 ervoor	 zorgen	dat	het	 effect	 vroeg	of	 laat	 terugkomt.	 De	
Vedische	 teksten	 beschreven	 dit	 fenomeen	 al	 duizenden	 jaren	 geleden	 en	
gaven	er	ook	een	naam	aan:	“karma”	(wist	je	dat	de	letterlijke	vertaling	van	
het	woord	“karma”	gewoon	“actie”	is…	actie	en	reactie).	Dus	in	een	toekom-
stig	 leven	wordt	de	dief	misschien	een	juwelier	…	en	raad	eens	wat	er	dan	
gebeurt.	

Toch	zijn	er	nog	twee	problemen.	

Het	eerste	probleem	is	dat	de	tijd	tussen	de	actie	en	de	reactie	vaak	zodanig	
lang	is	(vaak	zelfs	verspreid	over	meerdere	levens)	dat	mensen	het	verband	
niet	 leggen,	en	ze	nog	steeds	het	gevoel	hebben	dat	 jij	willekeurig	alles	be-
slist…en	ze	jou	nog	steeds	vervloeken	als	het	resultaat	hen	niet	aanstaat.	
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Wel,	nu	is	het	echt	wel	hun	probleem.	Jij	hebt	tenminste	veel	minder	werk	
en,	vanuit	jouw	alwetend	perspectief,	is	alles	rechtvaardig,	zelfs	als	mensen	
dat	niet	altijd	zo	ervaren.	

Het	andere	probleem	is	echter	een	hardere	noot	om	te	kraken.	Je	merkt	dat	
erg	weinig	mensen	effectief	een	vrije	wil	hebben,	of	hun	gave	van	de	vrije	wil	
kunnen	gebruiken.	Mensen	lijken	alleen	maar	vast	te	zitten	in	de	eindeloze	
cycli	van	actie	en	reactie.	

Dit	 is	 wat	 er	 gebeurt.	 Mensen	 hebben	 in	 een	 vorige	 leven	 iets	 niet	 al	 te	
braafs	 gedaan,	 dat	 als	 een	 negatieve	 ervaring	 terugkeert	 in	 dit	 leven.	 Het	
resultaat	is	dat	ze	stress	opstapelen,	wat	hen	er	dan	weer	toe	brengt	om	op	
een	 later	 moment	 impulsief	 te	 handelen	 (onder	 stress	 verliezen	 mensen	
vaak	de	controle,	en	verliezen	ze	hun	vrije	wil	om	een	objectieve	beslissing	
te	nemen.	We	bespreken	dit	meer	in	detail	later),	en	de	negatieve	actie	op-
nieuw	te	herhalen.	Dat	betekent	dat	ze	die	reactie	dan	opnieuw	moeten	te-
rugkrijgen	 enz.	 Denk	maar	 aan	 de	 verhalen	 van	mensen	 die	 als	 kind	mis-
bruikt	werden…	en	die	uiteindelijk	 later	als	volwassene	zelf	kinderen	mis-
bruiken.	 Ze	 zijn	 blijkbaar	 tot	 niets	 anders	 in	 staat.	 Het	 lijkt	 een	 eindeloze	
vicieuze	cirkel.	

Gelukkig	bestaat	er	een	manier	om	uit	deze	vicieuze	cirkel	te	geraken…Dat	
bespreken	we	in	Deel	3.	

Deel	2					Samenvatting					

In	dit	deel	hebben	we	gezien	dat	het	veldparadigma	een	wetenschappelijke	
realiteit	blijkt	te	zijn,	of	op	zijn	minst	meer	aanspraak	kan	maken	op	de	titel	
“wetenschappelijke	realiteit”	dan	het	huidige	machine	paradigma.	We	heb-
ben	gezien	dat	veel	fenomenen	in	de	natuur,	ook	de	zogenaamde	paranor-
male	menselijke	 ervaringen,	 veel	 logischer	 klinken	 vanuit	 het	 perspectief	
van	verbondenheid.	

Voordien	hielden	deze	ervaringen	geen	steek	omdat	we	onszelf	beschouw-
den	 als	 deeltjes,	 afzonderlijk	 in	 tijd	 en	 ruimte,	 in	 plaats	 van	 een	 deel	 van	
een	alomtegenwoordig,	alwetend	en	almachtig	veld.	

We	beschouwden	ook	de	gebeurtenissen	in	ons	leven	als	willekeurige	toe-
valligheden,	 in	 plaats	 van	 perfect	 georkestreerde	 gebeurtenissen	 van	 een	
oneindig	intelligent	en	compleet	rechtvaardig	universum.	

Ofwel	leven	we	in	een	universum	waar	alles	toeval	is,	ofwel	in	een	univer-
sum	waar	niets	toeval	is.	

In	welk	universum	wil	jij	liever	leven?	
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Deel	3	:	Het	veldparadigma	leren	gebruiken	
 

Op elk moment zegt het Oneindige: 
“Ik ben er voor je… maak je geen zorgen.” 

Maharishi Mahesh Yogi 
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Deel	3				Overzicht	

In	dit	deel	zien	we	wat	er	gebeurt	wanneer	we	het	Veld	als	onze	ware	in-
nerlijke	natuur	 ervaren:	 krachtige	 (en	 soms	bijna	wonderbaarlijke)	 gene-
zingseffecten	op	alle	gebieden	van	het	leven.	We	ontdekken	dat	één	van	de	
reden	waarom	nog	niet	iedereen	transcendeert,	is	dat	het	effect	zo	krachtig	
is	dat	het	te	mooi	 lijkt	om	waar	te	zijn.	We	bekijken	het	wetenschappelijk	
onderzoek,	en	stellen	de	vraag	waarom	onze	regeringen	TM	niet	meer	on-
dersteunen,	gezien	zowel	het	onderzoek	als	de	effecten	zo	indrukkend	zijn.	

Daarna	bekijken	we	hoe	wetenschappers	 tot	de	ontdekking	zijn	gekomen	
dat	wanneer	mensen	 transcenderen,	 het	 ook	 een	krachtige	positieve	 ver-
andering	 veroorzaakt	 in	 het	 gedrag	 van	 iedereen	 rondom	hen.	We	 zullen	
zien	hoe	het	stijgende	ongeloof	bij	de	wetenschappelijke	gemeenschap	be-
antwoord	 werd	 met	 steeds	 meer	 indrukwekkende	 onderzoeken	 :	 de	 20	
experimenten	die	de	wereld	kunnen	veranderen.	

We	 ontdekken	 ook	 hoe	 sommige	 experimenten	 doelbewust	 werden	 ont-
worpen	om	een	cruciale	rol	te	spelen	in	enkele	van	de	meest	opmerkelijke	
positieve	veranderingen	die	we	de	voorbije	eeuw	gezien	hebben.	

	
Het	regelmatige	wonder		
	
“Ik	wil	opnieuw	TM	leren	…	Ik	heb	het	nodig.”	

Dit	bericht	kreeg	ik	op	Facebook	van	een	oude	vriend,	die	ik	al	meer	dan	20	
jaar	niet	meer	gezien	had.	

Hij	was	mijn	 beste	 vriend	 toen	we	kinderen	waren.	We	 leerden	 samen	de	
Transcendente	 Meditatie	 techniek	 toen	 we	 10	 jaar	 oud	 waren.	 Maar	 hij	
kreeg	niet	 zoveel	 steun	van	 zijn	 familie	 als	 ik,	 en	na	een	 tijdje	 verwaterde	
zijn	beoefening.	

Uiteindelijk	verhuisde	hij	naar	een	andere	stad	en	we	verloren	elkaar	uit	het	
oog.	 Later	 hoorde	 ik	 van	 gemeenschappelijke	 vrienden,	 dat	 hij	 in	 een	 de-
pressie	geraakt	was	en	met	een	ernstige	alcoholverslaving	zat.		

Op	een	dag	nam	hij	 plots	 contact	met	me	op.	Hij	 zei	dat	hij	 zijn	 leven	beu	
was	en	dringend	nood	had	aan	verandering.	Ondanks	het	feit	dat	het	25	jaar	
geleden	was	dat	hij	TM	geleerd	had,	was	er	iets	dat	hij	zich	nog	herinnerde,	
en	dat	overtuigde	hem	dat	terug	leren	transcenderen	hem	zou	helpen.	
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Het	was	geen	gemakkelijke	situatie.	Ik	ging	hem	drie	keer	bezoeken	in	Leu-
ven,	waar	hij	woonde,	om	te	bespreken	hoe	we	de	opleiding	konden	starten	
en	zijn	TM-praktijk	weer	opfrissen.	Voor	hem	zou	het	 zelfs	 gratis	 zijn.	 (ie-
dereen	die	ooit	een	TM	opleiding	gevolgd	heeft,	kan	het	voor	de	rest	van	zijn	
leven	op	eender	welk	moment	gratis	terug	opfrissen).	Maar	tot	drie	keer	toe	
kwam	 hij	 zelfs	 niet	 opdagen.	 Hij	 was	 het	 vergeten	 of	 hij	 was	 gewoon	 te	
dronken.	

Ik	 besloot	 om	 geduldig	 te	 zijn,	 al	 was	 het	 maar	 omwille	 van	 de	 vroegere	
vriendschap.	

Mijn	 geduld	 werd	 een	 paar	maanden	 later	 beloond.	 Hij	 belde	me	 om	 een	
nieuwe	afspraak	te	maken	en	deze	keer	kwam	hij	af.	

Wat	er	daarna	gebeurde,	kan	ik	alleen	maar	omschrijven	als	een	wonder.	

Toen	hij	zijn	ogen	opende	na	zijn	eerste	TM-sessie,	kon	ik	zien	dat	er	duide-
lijk	 iets	 in	 zijn	 gelaat	 veranderd	was.	 Er	was	 een	 spanning	die	 verdwenen	
was.	Hij	voelde	het	ook.	

De	 volgende	 dag	 kwam	 hij	 terug	 en	 zei	 :	 “Joachim,	wat	 heb	 je	met	mij	 ge-
daan?	Ik	voel	me	gelukkig	!	Ik	heb	me	in	jaren	niet	zo	goed	gevoeld.”	

Diezelfde	dag	 stopte	hij	met	drinken.	Hij	 had	het	 gewoon	niet	meer	nodig.	
We	zijn	nu	twee	 jaren	 later.	Hij	heeft	sindsdien	geen	druppel	alcohol	meer	
aangeraakt.	Hij	mist	nooit	een	TM	sessie.	

Bijna	bij	elke	Transcendent	Meditatiecursus	die	ik	geef,	treden	dit	soort	er-
varingen	op.	Van	de	8	tot	10	mensen	die	de	cursus	meestal	samen	volgen,	is	
er	 altijd	 minstens	 één	 persoon	 die	 een	 diepgaande	 verandering	 merkt,	
meestal	 vanaf	 de	 eerste	 dag.	 (bij	 de	 rest	 komt	 de	 verandering	 ook,	 maar	
duurt	het	wat	 langer).	Mensen	die	al	 jaren	slaapproblemen	hebben,	slapen	
plots	als	een	roos;	verslaafden	stoppen	na	de	eerste	dag	met	drinken	of	met	
drugs	 te	 gebruiken;	mensen	 die	 al	 jarenlang	met	 een	 spierpijn	 op	 een	 be-
paalde	plaats	rondlopen,	en	dan	vaststellen	dat	de	pijn	spontaan	verdwenen	
is	na	de	eerste	twee	of	drie	TM	sessies.	

Ik	zou	dit	eigenlijk	al	gewoon	moeten	zijn.	Maar	toch	ben	ik	iedere	keer	op-
nieuw	verbijsterd.	

Hoe	kan	zo’n	eenvoudige	techniek	dergelijke	wonderlijke	resultaten	teweeg	
brengen?	Dat	onderzoeken	we	in	dit	hoofdstuk.	
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De	kracht	van	de	stilte	
	

In	het	vorige	hoofdstuk	hebben	we	gezien	hoe	de	laatste	ontwikkelingen	in	
de	 fysica	 en	 in	 het	 onderzoek	 van	 paranormale	 vermogens	wijzen	 op	 het	
bestaan	van	een	onzichtbaar	veld	dat	alles	verbindt	en	alles	verenigt.	

Wat	gebeurt	er	dan	als	we	deze	eenheid	met	alles	kunnen	ervaren	?	

Als	we	allemaal	golven	zijn	op	deze	oceaan	van	een-
heid,	 dan	 is	 het	 ervaren	 van	 de	 oceaan	 zelf	 alleen	
maar	een	kwestie	van	de	golf	in	een	staat	van	volle-
dige	 stilte	 te	 brengen.	 We	 maken	 onze	 geest	 stil	
terwijl	we	volledig	bewust	en	alert	blijven.	

	Eenvoudig,	 juist?	Behalve	dat	het	helemaal	niet	 zo	
eenvoudig	 lijkt.	Heb	 je	 ooit	 al	 eens	 geprobeerd	om	
de	geest	volledig	stil	te	maken?	Het	klinkt	bijna	on-

mogelijk.	 Hoe	 meer	 je	 probeert,	 hoe	 meer	 je	 de	 geest	 alleen	 maar	 actief	
houdt.		

Dit	is	precies	waarom	de	techniek	om	te	transcenderen	verloren	gegaan	is,	
omdat	mensen	begonnen	 te	proberen.	 Ze	 vonden	honderden	verschillende	
manieren	 uit	 om	 de	 geest	 te	 proberen	 controleren	 (concentratie	 op	 de	
ademhaling,	 op	 een	 klank	 of	 een	 visueel	 punt,	 contemplatie	 of	 gewoon	 je	
eigen	gedachten	aanschouwen).	Meestal	leidt	dit	alleen	tot	frustratie,	en	het	
idee	dat	succesvol	“mediteren”	heel	moeilijk	is.	

Maar	zou	het	echt	moeilijk	mogen	zijn?	Laat	ons	even	een	eenvoudige	logica	
gebruiken.	 Volgens	 de	 oude	 teksten	 is	 de	 regelmatige	 ervaring	 van	 trans-
cenderen	absoluut	essentieel	voor	de	volledige	ontwikkeling	van	ons	men-
selijk	 potentieel	 (we	 gaan	 in	 de	 volgende	 hoofdstukken	 in	 detail	 bekijken	
hoe	deze	ontwikkeling	juist	gebeurt).	Als	dat	zo	is,	denk	je	dan	dat	de	schep-
per	zo	wreed	zou	zijn	dat	hij	het	ons	zeer	moeilijk	zou	maken	om	te	trans-
cenderen…of	 lijkt	het	meer	 logisch	dat	hij	het	zo	zou	ontwerpen	zodat	het	
juist	allemaal	gemakkelijk	en	natuurlijk	verloopt?	
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Het	proces	om	te	transcenderen	is	effectief	zo	ontworpen	dat	het	volledig	
natuurlijk	 en	 moeiteloos	 gebeurt,	 maar	 het	 is	 de	mensheid	 die	 het	 veel	
moeilijker	 gemaakt	 heeft	 dan	 het	 zou	 moeten	 zijn,	 door	 de	 techniek	 ver-
keerd	te	interpreteren.		

Met	de	juiste	techniek	is	transcenderen	het	gemakkelijkste	dat	iemand	ooit	
kan	doen.	

	
Dat	was	exact	de	ervaring	van	een	bekende	Hollywood	actrice	 toen	ze	TM	
leerde:	
	

“Ik	probeerde	eerder	al	verschillende	meditaties,	maar	het	lukte	
me	gewoon	niet.	Ik	kwam	tot	de	conclusie	dat	ik	blijkbaar	niet	in	
staat	ben	om	te	mediteren…	Toen	 ik	TM	 leerde	was	het	het	ge-
makkelijkste	wat	ik	ooit	gedaan	heb.	Niet	de	gemakkelijkste	me-
ditatie	techniek,	maar	het	gemakkelijkste	van	ALLES	wat	ik	ooit	

gedaan	heb	…Ik	heb	mijn	hele	familie	overtuigd	om	het	te	leren.”		 Cameron	
Diaz	

Als	een	kind	met	ADHD	het	kan...	

De	voornaamste	reden	waarom	mensen	de	stap	niet	durven	zetten	om	TM	
te	 leren	 is	 niet	 zozeer	 dat	 ze	 twijfelen	 aan	 de	 effecten	 van	 transcenderen,	
maar	dat	ze	twijfelen	aan	zichzelf.	Ze	zijn	niet	zeker	of	ze	er	wel	in	gaan	sla-
gen	om	hun	geest	tot	volledige	stilstand	te	brengen.		

Meestal	wordt	deze	twijfel	bevestigd	als	ze	andere	meditatie	technieken	le-
ren,	en	merken	dat	het	hun	inderdaad	zelden	tot	nooit	lukt.		

Als	ik	deze	twijfels	hoor,	vertel	ik	hen	over	mijn	ervaring	met	TM	leren	aan	
kinderen	met	ernstige	ADHD.	Het	is	onmogelijk	om	een	kind	met	ADHD	zelfs	
maar	15	minuten	te	laten	stilzitten,	laat	staan	hun	geest	stil	te	maken.	Maar	
als	 ik	 hen	 de	 techniek	 geef,	 dan	 lukt	 het	 hen	 niet	 alleen	 om	 het	 te	 doen,	
meestal	vanaf	de	allereerste	meditatie,	maar	ze	zijn	er	dol	op.	Dat	en	het	feit	
dat	na	3	tot	6	maanden	beoefening	de	ADHD	symptomen	zo	verminderd	zijn	
dat	ze	terug	een	normaal	leven	kunnen	leiden.	

Gewoonlijk	 kan	 ik	met	 dit	 verhaal	 iedereen	 geruststellen.	 „Wel,	 als	 zij	het	
kunnen...”	



	 112	

De	 reden	 waarom	 men	 meditatie	 verkeerd	 is	 gaan	 interpreteren	 als	 een	
vorm	 van	 de	 geest	 te	 controleren	 was	 dat	 de	 formule	 om	 het	 natuurlijke	
proces	van	transcenderen	in	gang	te	zetten	verloren	is	gegaan.		

Niettemin	was	 er,	 zoals	 reeds	 eerder	 vermeld,	 nog	 steeds	 één	 traditie	 van	
meesters	die	de	juiste	technieken	nog	in	zuiverheid	bewaard	had,	geduren-
de	duizenden	jaren.	Zij	leefden	echter	volledig	afgescheiden	van	de	rest	van	
de	wereld,	 ver	 weg	 in	 de	 Himalaya.	 Op	 een	 bepaald	moment	 besliste	 een	
jonge	fysica	student	om	bij	deze	traditie	in	de	leer	te	gaan,	en	spendeerde	13	
jaar	als	 leerling	van	de	 laatste	grote	 leermeester,	 tot	 zijn	 leermeester	hem	
de	wereld	instuurde	om	de	techniek	aan	anderen	door	te	geven.	

Deze	 student	was	Maharishi	Mahesh	 Yogi,	 en	wat	 hij	 onderwees	 kon	 niet	
meer	 tegenstrijdig	 zijn	 met	 wat	 andere	 meditatieleraren	 vertelden.	 Voor	
bijna	 alles	 wat	 een	 “meditatieleraar”	 je	 vertelde	 te	 doen,	 was	Maharishi’s	
instructie	om	het	juist	niet	te	doen.	Dat	is	waarom	we	blijven	herhalen:	“TM	
is	geen	meditatie”	

Voor	wie	meer	wil	weten	 over	 hoe	 de	 TM-techniek	 juist	werkt,	 en	 hoe	 ze	
juist	verloren	gegaan	is,	vind	je	in	de	Appendix	van	dit	boek	een	hoofdstuk	
met	meer	detail	hierover.	

Hier	 gaan	 we	 onze	 aandacht	 vooral	 richten	 op	 hoe	 deze	 simpele	
(her)ontdekking	van	de	juiste	techniek	om	te	transcenderen	de	wereld	kan	
veranderen…op	manieren	die	we	ons	nu	zelfs	nog	niet	kunnen	inbeelden.	

Wat	gebeurt	er	precies	als	wij	transcenderen?	

In	kort,	 telkens	als	wij	de	oceaan	ervaren,	 zal	 er	 een	herinnering	 van	deze	
ervaring	in	ons	bewustzijn	blijven,	zelfs	wanneer	we	terug	in	activiteit	gaan	
na	de	TM	sessie.	

Iets	 van	 wat	 verborgen	 was,	 in	 wat	 de	 psychologie	 ons	 onderbewustzijn	
noemt,	begint	meer	een	deel	van	onze	bewuste	ervaring	te	worden,	 tot	we	
de	volledige	eenheid	met	alles	en	iedereen	permanent	kunnen	ervaren.		
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Dit	gebeurt	niet	van	de	ene	dag	op	de	andere.	Het	 is	net	 zoals	we	morgen	
niet	 op	 Wimbledon	 gaan	 staan	 als	 we	 vandaag	 leren	 tennis	 spelen.	 Het	
vraagt	oefening,	heel	wat	oefening.	

Maar	de	eerste	effecten	van	die	groei	naar	eenheidsbewustzijn	worden	wel	
onmiddellijk	zichtbaar,	meestal	zelfs	vanaf	de	eerste	ervaring	van	transcen-
deren.	En	zelfs	dit	verandert	vaak	al	alles.	

Als	ik	alles	wat	we	de	volgende	50	pagina’s	gaan	bespreken	zou	samenvat-
ten	in	één	paragraaf,	dan	zou	ik	het	zo	stellen.	Als	we	alleen	het	topje	van	de	

golf	 kunnen	 ervaren,	 ervaren	 we	 ons	 als	
afgescheiden.	In	die	toestand	voelen	we	ons	
klein,	 kwetsbaar,	 geïsoleerd,	 alleen.	 Deze	
ene	 ervaring	 is	 de	 basis	 van	alle	 negatieve	
ervaringen	 in	 het	 leven:	 Angst,	 depressie,	

jaloersheid,	ziekten,	fouten,	egoïsme,	corruptie,	bedrog,	geweld,	enz.	

De	 ervaring	 van	 eenheid	 is	 het	 tegenover-
gestelde.	 We	 voelen	 ons	 groot,	 machtig,	
verbonden	 en	 ondersteund.	 Dit	 is	 de	 basis	
van	 alle	 positieve	 ervaringen	 in	 het	 leven:	
Liefde,	compassie,	geluk,	creativiteit,	intelli-

gentie,	zelfvertrouwen,	energie,	gezondheid,	enz.		

Wanneer	 de	 ervaring	 van	 gescheidenheid	 vervangen	wordt	 door	 de	 erva-
ring	van	eenheid,	beginnen	alle	negatieve	ervaringen	spontaan	 te	verdwij-
nen,	en	worden	ze	vervangen	door	positieve	ervaringen.		

Zo	eenvoudig	is	het,	even	eenvoudig	als	de	duisternis	die	verdwijnt	van	zo-
dra	we	het	licht	aansteken.	

Laat	ons	nu	bekijken	hoe	deze	veranderingen	gebeuren,	hoe	dit	bevestigd	is	
door	zowel	wetenschappelijk	onderzoek	als	persoonlijke	ervaringen,	en	hoe	
dit	levens	kan	veranderen.	

Tussen	haakjes,	als	ik	over	de	volgende	pagina’s	heel	wat	aandacht	ga	geven	
aan	wetenschappelijk	onderzoek	is	dat	niet	zo	zeer	om	je	te	overtuigen	dat	
transcenderen	werkt.	 Als	 je	 tot	 hier	 geraakt	 bent,	 ben	 je	waarschijnlijk	 al	
overtuigd	en	kan	onderzoek	je	wellicht	weinig	schelen.	Niettemin	is	onder-
zoek	 belangrijk	 om	 regeringen	 te	 overtuigen,	 en	 dat	 is	waar	 het	 hier	 alle-
maal	 om	draait.	 Het	 doel	 van	 dit	 boek	 is	 niet	 zozeer	 om	hier	 en	 daar	 een	
paar	mensen	te	overtuigen	om	te	leren	transcenderen,	maar	om	regeringen	
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te	 overtuigen	 om	 TM	 te	 ondersteunen,	 net	 zoals	 ze	 onze	 huidige	 gezond-
heidszorg	ondersteunen,	zodat	iedereen	de	kans	heeft	om	het	te	leren.	

Uiteindelijk	zal	alles	wat	we	over	de	volgende	pagina’s	bespreken	leiden	tot	
één	 conclusie:	 Als	 het	 zowel	 veel	 effectiever	 als	 veel	 goedkoper	 is	 dan	 de	
meeste	van	onze	huidige	behandelingen	en	het	wetenschappelijk	onderzoek	
dat	 dit	 bevestigd	 is	 van	 een	 veel	 hogere	 kwaliteit	 dan	 dat	 van	 de	meeste	
huidige	 behandelingen,	waarom	wordt	 de	TM	 cursus	 dan	 niet	 terugbetaald	
door	 onze	 ziekenfondsen?	 Als	 transcenderen	 zo’n	 uniek	 effect	 heeft	 op	 de	
hersenontwikkeling,	vooral	bij	kinderen,	waarom	maken	onze	regeringen	het	
dan	niet	gewoon	een	deel	van	het	schoolcurriculum,	zoals	sport	of	muziekles-
sen	er	een	deel	van	zijn.	

Dat	 is	de	vraag	die	we	zullen	blijven	stellen,	 tot	 regeringen	het	wel	onder-
steunen…en	hoe	meer	mensen	zich	die	vraag	beginnen	stellen,	hoe	sneller	
dit	 zal	 gebeuren.	 (heel	 wat	 regeringen	 ondersteunen	 het	 nu	 al	 trouwens,	
maar	lang	niet	genoeg).	

In	 de	 volgende	 hoofdstukken	 draait	 het	 dus	 vooral	 om	 het	 begrijpen	 hoe	
transcenderen	werkt,	waarom	het	zo	krachtig	is,	en	waarom	het	onderzoek	
van	zo’n	hoge	kwaliteit	is.	

Uiteindelijk	draait	het	allemaal	om	de	kracht	van	de	stilte.	We	gaan	onder-
zoeken	wat	deze	stilte	juist	betekent,	langs	drie	invalshoeken:	

1. Diepe	rust	–	activeren	van	je	eigen	innerlijke	genezingskracht	

2. Jezelf	zijn	

3. Je	volledig	hersenpotentieel	ontwikkelen			

1.	Stilte	=	Diepe	rust	:	activeren	van	onze	eigen	innerlijke	genezings-
kracht			

Lichaam	en	geest	zijn	als	twee	wielen	van	een	fiets.	Waar	de	ene	gaat,	moet	
de	andere	volgen.	

Als	we	door	middel	van	de	TM-techniek	de	geest	in	een	staat	van	volledige	
innerlijke	stilte	laten	komen,	dan	zal	het	lichaam	volgen	en	spontaan	in	een	
toestand	 van	diepe	 ontspanning	 komen.	 Een	TM	beoefenaar	 probeert	 zich	
niet	te	ontspannen,	het	gebeurt	gewoon	vanzelf	als	we	de	geest	op	een	na-
tuurlijke	manier	naar	die	toestand	van	volledige	stilte	laten	gaan.	De	rust	die	
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dan	ervaren	wordt	gaat	veel	dieper	dan	wat	men	met	relaxatie	kan	bereiken,	
het	blijkt	zelfs	veel	dieper	te	gaan	dan	het	diepste	moment	van	de	slaap.	

Dit	heeft	men	onderzocht	 in	één	van	de	allereerste	TM	studies.	De	studies	
van	Dr.	Keith	Wallace	aan	de	UCLA	en	de	Harvard	Medical	School	slaagden	
erin	om	de	staat	van	lichamelijke	ontspanning	tijdens	TM	op	te	meten	en	te	
vergelijken	met	wat	er	tijdens	de	slaap	gebeurt,	door	het	verbruik	van	zuur-
stof	te	meten.	

Dit	is	wat	ze	vaststelden.	

	

Na	slechts	een	paar	minuten	TM-oefening	 lijkt*	het	 lichaam	 in	een	rusttoe-
stand	 te	 komen	 die	 dieper	 was	 dan	 zelfs	 het	 diepste	 moment	 tijdens	 de	
slaap.	 Ander	 onderzoek	 had	 anderzijds	 al	 uitgewezen	 dat	 er	 geen	 afname	
van	 zuurstofopname	was	 tijdens	 hypnose.	 TM	 is	 dus	 erg	 verschillend	 van	
hypnose.	

Onderzoekers	 hadden	dit	 soort	 resultaten	 vroeger	 al	 gezien	bij	monniken,	
die	 vele	 jaren	 lang	 gedurende	meerdere	 uren	 per	 dag	mediteerden,	maar	
nooit	bij	 gewone	westerlingen	die	gemiddeld	3	 tot	4	maanden	 twee	keren	
20	minuten	 per	 dag	 aan	 het	mediteren	waren.	 Deze	 studie	werd	 gepubli-

																																																																				
*		 Er	 is	 hier	 discussie	 over.	 In	 deze	 studie	werd	 de	 rusttoestand	 vergeleken	met	 de	 beginpositie.	
Maar	het	zuurstofverbruik	wanneer	men	bij	de	start	van	de	TM-oefening	neerzit,	is	hoger	dan	wan-
neer	men	neerligt	bij	het	begin	van	de	slaap.	Uit	dit	onderzoek	alleen	kunnen	we	dus	niet	besluiten	
dat	de	rust	tijdens	TM	dieper	is	dan	tijdens	de	slaap.	Later	onderzoek	heeft	echter	het	verschil	veel	
nauw-keuriger	gemeten,	seconde	per	seconde.	Daar	heeft	men	vastgesteld	dat	tijdens	het	daadwer-
kelijk	 ervaren	 van	 transcenderen,	wat	meestal	 slechts	 een	 paar	 seconden	 duurt	 op	 verschillende	
momenten	tijdens	de	TM-beoefening,	de	rust	zelfs	nog	veel	dieper	was	dan	 in	dit	onderzoek	(Psy-
chosomatic	Medicine	1982	44(2):133-153),	en	ook	veel	dieper	dan	bij	slaap.	We	kunnen	dus	zeggen	
dat	tijdens	de	ervaring	van	transcenderen	zelf	de	rust	veel	dieper	gaat	dan	zelfs	de	rust	van	diepe	
slaap.	
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ceerd	in	twee	bekende	wetenschappelijke	tijdschriften,	Science	en	Scientific	
American*.	

Deze	 ene	 studie	 verklaart	 al	 grotendeels	waarom	TM	 zoveel	 opmerkelijke	
voordelen	 biedt,	 vooral	 als	 we	 begrijpen	 wat	 stress	
eigenlijk	is.	

We	kunnen	stress	vergelijken	met	een	rugzak	vol	 ste-
nen.	Elke	ervaring	die	we	hebben,	 laat	 een	 indruk	na,	
die	 ergens	 in	 het	 lichaam	 opgeslagen	wordt.	 Deze	 in-
drukken	zijn	net	als	stenen	die	zich	in	onze	rugzak	op-
stapelen.	Als	de	ervaring	 intens	 is,	dan	kunnen	we	dit	
meestal	 duidelijk	 voelen	 (bijvoorbeeld	 een	 knoop	 die	
je	voelt	rond	je	hart	nadat	je	met	iemand	ruzie	gemaakt	hebt).		
	
Gelukkig	heeft	het	lichaam	een	mechanisme	om	de	opgestapelde	stenen	ook	
weer	te	verwijderen.	En	het	leuke	is	dat	we	zelf	hiervoor	niets	moeten	doen.	
Het	gebeurt	volledig	automatisch,	zodra	het	lichaam	in	rust	is.	

Rust	 is	het	beste	tegengif	voor	stress.	Dat	 is	waarom	we	 ’s	nachts	slapen,	
om	alle	stenen	te	verwijderen	die	we	gedurende	de	dag	opgestapeld	heb-
ben,	zodat	we	de	volgende	dag	 terug	kunnen	starten	met	een	mooie	 lege	
rugzak.	

Dit	is	hoe	het	in	theorie	zou	moeten	werken…	maar	wat	met	de	praktijk?	

Laat	ons	 terug	gaan	naar	die	knoop	rond	 je	hart	na	een	goede	ruzie.	Wan-
neer	 je	 er	 een	 nachtje	 over	 slaapt,	 dan	 voel	 je	 dat	 de	 knoop	 de	 volgende	
morgen	minder	intens	is,	maar	hij	is	er	nog	steeds.	De	rust	tijdens	het	slapen	
bleek	 niet	 diep	 genoeg	 te	 zijn	 om	die	 ene	 steen	 te	 verwijderen.	Dit	 is	wat	
psychologen	 meestal	 omschrijven	 als	 “traumatische	 stress”	 wat	 eigenlijk	
gewoon	wil	 zeggen	 :	 “We	kunnen	 er	 niets	 aan	doen,	 je	 zal	 er	moeten	mee	
leven”.	Dit	zijn	het	soort	stenen	die	je	voor	de	rest	van	je	leven	in	je	rugzak	
meedraagt.	

Wanneer	we	genoeg	van	deze	stenen	opstapelen,	dan	zal	het	gewicht	op	on-
ze	 schouders	 vroeg	 of	 laat	 de	 normale	werking	 van	 ons	 zenuwstelsel	 ont-
wrichten.	Afhankelijk	van	het	genetisch	materiaal	dat	je	van	je	ouders	mee-
gekregen	hebt,	krijgen	sommige	mensen	dan	een	hoge	bloeddruk,	anderen	

																																																																				
*	Science	27,	167	no.	3926,	1751-1754,	1970,	Scientific	American	226:84-90	1972	
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raken	 in	 een	depressie,	 anderen	krijgen	 slaapproblemen,	 enz.	Mensen	 leg-
gen	 vaak	 de	 oorzaak	 van	 hun	 problemen	 bij	 genetische	 factoren	 (bedankt	
hoor,	papa).	Maar	wat	genetisch	bepaald	is,	is	alleen	maar	de	zwakste	scha-
kel	die	 zal	 bepalen	waar	het	 gevolg	 van	de	opgestapelde	 stenen	 zich	 eerst	
gaat	manifesteren.	De	echte	oorzaak	zijn	de	stenen.		

Tegenwoordig	wordt	stress	beschouwd	als	de	voornaamste	oorzaak	(recht-
streeks	 of	 onrechtstreeks)	 van	 90%	 van	 alle	 gezondheidsproblemen.	 Dat	
betekent	dat	als	er	nu	een	manier	bestond	om	deze	stenen	te	verwijderen,	
dit	 ook	 bijna	 op	 alle	 vlakken	 van	 de	 gezondheid	 tegelijkertijd	 een	 invloed	
zou	hebben.	

Dat	 is	 precies	 wat	 alle	 TM-onderzoek	 aantoont.	 De	 diepe	 rust	 die	 het	 li-
chaam	krijgt	 als	we	 transcenderen	 activeert	 een	 zeer	 krachtig	 helend	 ver-
mogen,	 waardoor	 het	 lichaam	 zelfs	 de	 meest	 diepgewortelde	 spanningen	
(de	grootste	stenen	 in	onze	rugzak)	 terug	kan	verwijderen,	 zelfs	 traumati-
sche	 stress.	Het	gevolg?	 	Van	bloeddruk,	 tot	 astma	 tot	 zelfs	de	gezondheid	
van	ons	gebit	(geloof	het	of	niet,	ze	hebben	zelfs	het	effect	van	TM	op	onze	
tanden	gemeten),	alles	wordt	beter.	Niet	alleen	dat,	maar	de	verbeteringen	
blijken	 in	 vele	 gevallen	 veel	 groter	 dan	wat	men	meestal	met	 traditionele	
behandelingen	kan	verwachten.	Ze	hebben	zelfs	vastgesteld	dat	beoefenaars	
van	TM	jonger	worden	hoe	langer	ze	TM*	beoefenen.	Alle	biologische	facto-
ren	die	met	de	leeftijd	meestal	achteruitgaan,	verbeteren	opnieuw.	

We	zullen	later	ingaan	op	het	meer	gedetailleerde	onderzoek	van	de	lange-
termijneffecten.	Maar	er	is	één	studie	die	ik	hier	al	even	wil	bespreken,	om-
dat	ze	zo	mooi	illustreert	hoe	krachtig	het	genezend	effect	is.	

Het	posttraumatische	stresssyndroom	(PTSS,	of	PTSD	 in	het	Engels)	 is	het	
resultaat	 van	 stress	 die	 zo	 diepgaand	 is,	 dat	 het	 als	 ongeneesbaar	 be-
schouwd	wordt.	De	resultaten	hiervan	zijn	nergens	zo	duidelijk	zichtbaar	als	
bij	 oorlogsveteranen.	 Zij	 dragen	waarschijnlijk	meer	 stenen	 in	 hun	 rugzak	
dan	om	het	even	wie.	Het	gevolg	is	dat	in	de	VS	de	laatste	15	jaren	meer	sol-
daten	gestorven	zijn	door	zelfmoord	dan	door	vijandig	vuur	op	het	slagveld.	Er	
was	geen	behandeling	en	zij	zagen	geen	andere	uitweg	meer.	

Reeds	in	1985	voerden	onderzoekers	een	eerste	TM	studie	uit	bij	veteranen.	
Hun	redenering:	als	TM	bij	hen	werkte,	dan	werkt	het	bij	iedereen.	Een	groep	
Vietnam-veteranen	met	ernstige	PTSS	werden	willekeurig	verdeeld	in	twee	
groepen,	een	TM-groep	en	een	groep	die	de	meest	doeltreffende	vorm	van	
psychotherapie	die	voorhanden	was	kreeg.	De	toestand	van	beide	groepen	
werd	 gemeten	 op	 basis	 van	 negen	 verschillende	 variabelen,	 die	 te	maken	
																																																																				
*	International	Journal	of	Neuroscience	16:	53–58,	1982	
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hebben	 met	 stress	 (angst,	 slapeloosheid,	 alcoholisme,	 enz.)	 op	 een	 pro-
bleemschaal	variërend	van	matig	tot	ernstig.	

Bij	de	start	van	de	test	scoorden	beide	groepen	op	alle	negen	variabelen	be-
hoorlijk	ernstig.	Na	drie	maanden	was	er	bij	de	psychotherapie	groep	prak-
tisch	geen	verbetering,	zoals	voorspeld	(iedereen	weet	dat	PTSS	niet	te	gene-
zen	is).	Maar	wanneer	ze	de	resultaten	van	de	TM-groep	bekeken,	stelden	ze	
zodanige	significante	verbeteringen	vast	op	alle	negen	variabelen	tegelijker-
tijd	dat	70%	van	de	veteranen	naar	huis	mochten*.	Ze	hadden	geen	verdere	
behandeling	nodig.	

	

Als	je	dacht	dat	dit	indrukwekkend	is,	dan	kan	ik	je	zeggen	dat	dit	de	minst	
indrukwekkende	PTSS	studie	was,	omdat	de	resultaten	pas	na	drie	maanden	
gemeten	werden.	

																																																																				
*	Journal	of	Counseling	and	Development	64:	212–215,	1985	
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Vervolgstudies	 over	 PTSS	 ontdekten	 dat	 de	meest	 significante	 verbeterin-
gen	in	feite	de	eerste	10	dagen	na	het	leren	van	TM	optraden.	Na	slechts	30	
dagen	waren	de	PTSS	symptomen	al	bijna	volledig	verdwenen*.		

	

Je	zou	denken	dat	onderzoeken	als	deze	de	wereld	op	zijn	kop	zouden	zet-
ten.	Hoeveel	mensen	lopen	er	niet	rond	met	ernstige	stress	(vandaag	de	dag	
lijkt	het	wel	bijna	iedereen)…en	het	is	te	genezen???	Eigenlijk	is	het	pas	nu,	
30	jaar	nadat	de	eerste	studie	uitgevoerd	werd,	dat	dingen	beginnen	te	be-
wegen.	 Eén	 van	de	 grote	problemen	was	dat	 het	 te	mooi	 leek	om	waar	 te	
zijn.	(we	komen	hierop	nog	terug).	

Heeft	TM	dezelfde	effecten	op	iedereen?	

De	 voorbije	 drie	 jaar	 heb	 ik	 300	mensen	 geleerd	 te	 transcenderen.	 In	 die	
groepen	heb	ik	keer	op	keer	gemerkt	dat	ongeveer	10%		spectaculaire	erva-
ringen	heeft,	zelfs	vanaf	de	eerste	dag.	Bij	de	andere	deelnemers	stelt	80%	
binnen	de	twee	weken	een	aanzienlijke	verbetering	vast	en	10%	moet	wat	
meer	geduld	hebben,	maar	de	effecten	zullen	binnen	de	eerste	drie	maan-
den	van	de	beoefening	van	TM	optreden.	

Hoeveel	 tijd	 er	 nodig	 is	 vooraleer	 een	merkbaar	 resultaat	 optreedt,	 hangt	
vaak	vooral	af	van	het	soort	stenen	die	mensen	in	hun	rugzak	meedragen.	

																																																																				
*	Journal	of	Traumatic	Stress	(Volume 27, Issue 1, 112–115).	
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Sommige	mensen	 lopen	rond	met	een	paar	echt	grote	stenen	(meestal	van	
traumatische	 stress).	 Die	 stenen	 verstoren	 gewoon	 alles.	 Slechts	 een	 paar	
keren	transcenderen	kan	voor	het	lichaam	al	voldoende	zijn	om	deze	stenen	
te	verwijderen	(het	lichaam	is	er	meestal	erg	op	gebrand	om	dit	te	doen	zo-
dra	het	de	kans	krijgt).	Plots	wordt	alles	 anders.	Deze	mensen	merken	ge-
woonlijk	spectaculaire	effecten	na	slechts	een	paar	TM-sessies.	

De	meerderheid	 van	 de	mensen	 hebben	 echter	 een	 hele	 hoop	 stenen	 van	
gemiddelde	grootte,	geen	echt	diepe	traumatische	ervaringen,	maar	gewoon	
een	 opeenstapeling	 van	 te	 veel	 stress	 in	 hun	 leven.	 Meestal	 begint	 deze	
groep	al	subtiele	verbeteringen	te	merken	in	de	eerste	drie	dagen.	Die	ont-
wikkelen	zich	tot	aanzienlijke	verbeteringen	binnen	een	week	of	twee.	

En	dan	 is	 er	nog	een	minderheid	die	een	dikke	 laag	kleine	 steentjes	heeft,	
ook	als	gevolg	van	een	lange	opstapeling	van	dagelijkse	stress.	Maar	die	laag	
bedekt	misschien	 enkele	 grotere	 stenen,	 onderaan	 in	de	 rugzak.	 Elke	 keer	
dat	zij	transcenderen,	zal	het	lichaam	eerst	enkele	van	deze	kleinere	stenen	
moeten	verwijderen,	voor	het	aan	de	grotere	kan	beginnen.	Als	er	dan	hon-
derden	van	die	steentjes	zijn,	dan	merken	ze	geen	wonderbaarlijke	verbete-
ring	tot	pas	na	enkele	weken	of	zelfs	maanden	van	TM	beoefenen.	Zij	heb-
ben	wat	meer	geduld	nodig.	Maar	als	ze	het	volhouden,	dan	komen	de	zicht-
bare	veranderingen	altijd.	

Dat	 is	 de	 reden	waarom	het	wetenschappelijk	 onderzoek	van	de	 langeter-
mijneffecten	van	TM	meestal	uitgevoerd	wordt	gedurende	een	periode	van	
drie	maanden.	Sommige	mensen	stellen	onmiddellijke	effecten	vast,	bij	an-
deren	duurt	het	wat	langer.	Maar	na	drie	maanden	is	meestal	bij	iedereen	de	
verbetering	merkbaar.	

Zijn	deze	effecten	uniek	aan	TM,	of	behalen	andere	meditatietechnieken	de-
zelfde	resultaten?	

Om	deze	vraag	te	beantwoorden	voerde	Dr.	David-Orme	Johnson*	een	meta-
analyse	 uit.	 Hij	 vergeleek	 de	 effectgrootte	 in	 vier	 gepubliceerde	 TM-PTSS-
onderzoeken	met	 de	 vier	 PTSS	mindfulness	 studies	 die	 gepubliceerd	 zijn.			
Een	 effectgrootte	 van	 0,2	wordt	 beschouwd	 als	 klein	 (weinig	 verbetering,	
nauwelijks	 de	 moeite	 waard),	 0,5	 is	 een	 matig	 effect,	 en	 0,8	 wordt	 be-
schouwd	als	een	groot	effect.	

																																																																				
*	Dr.	Orme-Johnson	is	lange	tijd	verbonden	geweest	aan	de	TM-organisatie,	hoewel	niet	
toen	hij	dit	onderzoek	deed.	In	het	geval	van	een	meta-analyse	is	affiliatie	niet	echt	van	
belang.	Het	enige	wat	hij	deed,	was	de	effectgrootte	van	8	verschillende	studies	bereke-
nen	en	met	elkaar	vergelijken.	Een	eventueel	gevaar	dat	de	onderzoeker	bevooroordeeld	
was,	was	hier	niet	van	toepassing.	
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De	vergelijking	spreekt	voor	zich.	Gemiddeld	was	de	effectgrootte	in	de	TM-
onderzoeken	vier	keren	groter	dan	die	van	de	mindfulness.	

	 	 	

We	 hebben	 eerder	 al	 de	 PTSS-studie	 met	 Vietnamveteranen	 vermeld	
(Brooks	1985).	Dat	was	 inderdaad	veruit	het	minst	indrukwekkende	onder-
zoek.	De	studie	(Rees	2013)	waarbij	PTSS-patiënten	binnen	de	10	dagen	een	
verbetering	 zagen,	 had	 een	 effectgrootte	 van	acht.	Blijkbaar	 konden	 ze	 dit	
onderzoek	zelfs	niet	publiceren,	want	niets	heeft	een	effectgrootte	van	acht.	
(ze	hebben	het	gepubliceerd	als	“een	effectgrootte	groter	dan	drie”).	

Mensen	 zeggen	 vaak	 dat	 “alle	 meditatietechnieken	 dezelfde	 effecten	 heb-
ben”.	Wel…	niet	volgens	het	onderzoek.	

En	we	zijn	nog	maar	net	begonnen.	

We	 hebben	 via	 de	 analogie	 van	 de	 rugzak	 gezien	 dat	 stress	 het	 normale	
functioneren	 van	 ons	 zenuwstelsel	 verstoort,	 maar	 er	 zijn	 verschillende	
manieren	waarop	dit	juist	gebeurt,	en	het	kan	heel	leerrijk	zijn	om	deze	me-
chanismen	te	begrijpen.	Dat	zal	ons	veel	meer	inzicht	geven	waarom	trans-
cenderen	een	veel	krachtiger	 transformerend	effect	heeft	dan	gewoon	wat	
ontspanning.	Laat	ons	snel	even	naar	drie	zulke	mechanismen	kijken.	

1. Genezing	 van	 schadelijke	 effecten	 van	 stress	 op	 onze	 hersenen	 –	
meer	emotionele	stabiliteit	

2. Daling	van	cortisol	–	meer	stress	resistentie	

3. Toename	van	“gelukshormoon”	serotonine		
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1.	Genezing	van	de	schadelijke	effecten	van	stress	op	de	hersenen		

Herinner	je	je	toen	we	God	speelden?	We	gaven	mensen	dan	wel	een	volle-
dig	vrije	wil,	maar	ze	waren	gebonden	aan	de	wet	van	actie	en	reactie.	Hier-
aan	viel	niet	te	ontsnappen.	Dit	leidde	echter	tot	een	probleem.	Mensen	ble-
ven	blijkbaar	steken	in	een	eindeloze	lus	van	dezelfde	patronen	van	actie	en	
reactie.	Ze	leken	dus	lang	niet	zoveel	vrije	wil	te	hebben	als	ze	dachten.	

Hier	zullen	we	ontdekken	waarom	dat	zo	is…	en	hoe	we	er	ook	uit	kunnen	
geraken.	

Heb	 je	 ooit	 gemerkt	 dat,	wanneer	 je	 gestresseerd	 bent,	 je	 niet	 helder	 kan	
denken	en	de	neiging	hebt	om	veel	emotioneler	en	impulsiever	te	handelen?	

Ja?	Dat	is	goed	nieuws…	het	betekent	dat	je	hersenen	normaal	werken.	

De	hersenen	hebben	twee	delen	:	de	voorkant	en	
de	 achterkant.	 Over	 het	 algemeen	 is	 de	 achter-
kant	van	de	hersenen	het	deel	dat	we	met	dieren	
gemeen	 hebben.	 Daar	 zetelen	 alle	 automatische	
processen,	zoals	de	visuele	verwerking,	de	spier-
controle,	het	behouden	van	de	lichaamstempera-
tuur,	enz.	Anderzijds	is	de	voorkant	(de	prefron-
tale	 cortex)	 bij	 mensen	 veel	 hoger	 ontwikkeld	
dan	bij	dieren.	Hier	zetelt	ons	zelfbewustzijn	en	
ons	vermogen	om	“te	denken	vóór	we	handelen”,	
datgene	wat	ons	uniek	menselijk	maakt.	Het	laat	
ons	 toe	 eerst	de	 langetermijngevolgen	van	onze	
acties	 te	 overzien	 en	 onze	 impulsen	 te	 beheer-
sen.	 	 	 	

Algemeen	wordt	aangenomen	dat	ons	vermogen	om	een	vrije	wil	te	hebben	
nauw	verbonden	is	met	de	werking	van	onze	prefrontale	cortex.	
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Onder	normale	omstandigheden	gaat	de	
stroom	van	 informatie	 in	onze	hersenen	
als	volgt	:	we	zien	iets,	de	informatie	gaat	
van	 onze	 ogen	 naar	 de	 visuele	 cortex,	
dan	 naar	 de	 prefrontale	 cortex,	 die	 een	
beslissing	 neemt	 en	 dan	 deze	 beslissing	
naar	 de	 motorische	 cortex	 stuurt,	 die	
onze	 spieren	 aanstuurt	 om	 een	 hande-
ling	uit	te	voeren.	

	

In	 een	 stressvolle	 situatie	 wordt	 deze	
stroom	van	informatie	echter	omgeleid.	

De	prefrontale	cortex	wordt	afgesloten	en	
de	 informatie	 gaat	 rechtstreeks	 van	 de	
visuele	cortex	naar	de	motorische	cortex.	

Waarom?	Om	te	overleven.	Stel	je	je	even	
in	de	plaats	van	onze	voorouders.	Je	bent	
gezellig	 in	 het	 bos	 aan	 het	 rondwande-
len,	 en	 opeens	 een	 wilde	 tijger	 naar	 je	
toelopen.	 Op	 dat	 moment	 wil	 je	 niet	
stoppen	 en	 er	 even	 over	 nadenken.	 Je	
wilt	 echt	 niet	 eerst	 alle	 langetermijnge-
volgen	van	je	acties	overwegen.	Tegen	de	

tijd	dat	je	gedaan	hebt	met	denken,	ben	je	zijn	middageten.	

Wat	 je	 dus	wil	 doen,	 is	vlug	handelen,	 impulsief.	 Je	 hersenen	 zullen	dus	de	
bloedtoevoer	naar	 je	prefrontale	 cortex	afsluiten,	waardoor	de	prefrontale	
cortex	 uitgeschakeld	 wordt.	 We	 kunnen	 er	 niet	 meer	 over	 nadenken.	 De	
bloedstroom	wordt	in	de	plaats	omgeleid	 	naar	je	amygdala,	 je	stress	reac-
tiecentrum	dat	nu	op	hyperactief	komt	te	staan.	Dit	zal	je	hartslag	verhogen	
en	allerlei	noodhormonen	vrijmaken	om	 je	voor	 te	bereiden	op	een	vecht-
of-vlucht-reactie.	 Je	 gaat	 ofwel	met	de	 tijger	 vechten	ofwel	 rennen	 voor	 je	
leven.	

Dus	tijdens	die	fractie	van	een	seconde	lijkt	het	alsof	we	onze	vrije	wil	verlie-
zen	en	impulsief	handelen,	bijna	net	als	dieren.		
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Dit	 is	 dus	 een	 zeer	 intelligent	 ontworpen	 overlevingsmechanisme	 -	 Denk	
maar	aan	impulsief	uit	de	weg	springen	als	er	een	auto	op	je	afkomt,	of	im-
pulsief	 je	hand	terugtrekken	als	 je	een	hete	pot	aanraakt.	Het	is	maar	goed	
dat	we	 er	 niet	 over	 kunnen	nadenken.	 Er	 is	 echter	 één	probleem:	Dit	me-
chanisme	was	nooit	 ontworpen	 voor	 	 de	 chronische	 stress	 situaties	waar-
mee	de	meeste	mensen	vandaag	geconfronteerd	worden.	

De	hersenen	zijn	een	extreem	flexibel	orgaan	dat	zich	voortdurend	aanpast	
aan	de	ervaringen	die	we	hebben.	Zo	leren	we	gewoonten	en	vaardigheden	
aan.	Elke	keer	dat	we	een	handeling	herhalen,	zoals	het	spelen	van	de	viool,	
worden	er	neurale	verbindingen	gemaakt	en	versterkt	in	het	deel	van	onze	
hersenen	dat	de	vingers	beheerst.	Op	die	manier	gaan	we	steeds	beter	spe-
len.	

Spijtig	genoeg	geldt	dit	ook	voor	stressvolle	ervaringen.	Ook	deze	zullen	“je	
hersenen	trainen”.	

Stel	je	voor	dat	je	te	laat	bent	voor	een	be-
langrijke	 vergadering…	 en	 dan	 beslist	 de	
wet	 van	 Murphy	 om	 even	 leuk	 tussen	 te	
komen:	je	komt	vast	te	zitten	in	de	file.	

Voel	 je	 je	 stresshormonen	 al	 pompen?	 Je	
kan	de	file	niet	bestrijden	(je	kan	proberen	
maar	meestal	leidt	dat	alleen	maar	tot	nog	
meer	stress).	 Je	kan	er	ook	niet	van	weglopen,	 je	zit	vast.	Maar	toch	wordt	
dezelfde	 stressreactie	 geactiveerd.	 Hetzelfde	 is	 van	 toepassing	 op	 andere	
soorten	stress	 :	misschien	heb	 je	een	agressieve	baas,	of	sta	 je	onder	grote	
druk	omwille	van	je	huishoudelijke	taken,	of	van	te	betalen	rekeningen.		

Chronische	stressvolle	ervaringen	trainen	onze	hersenen	om	de	prefrontale	
cortex	permanent	uit	te	schakelen	en	onze	amygdala	blijvend	actief	te	hou-
den...	 tot	het	 lijkt	alsof	we	nooit	meer	kunnen	ontspannen,	zelfs	niet	op	va-
kantie.	
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Tegenwoordig	kan	het	effect	van	
chronische	 stress	 op	 de	 herse-
nen	 nauwkeurig	 gemeten	 wor-
den.	 Wanneer	 wetenschappers	
bijvoorbeeld	 de	 bloedtoevoer	 in	
de	 prefrontale	 cortex	 van	 ge-
welddadige	 misdadigers	 bekij-
ken,	zien	ze	vaak	dat	die	perma-
nent	is	uitgeschakeld.	Deze	men-
sen	 hebben	 “functionele	 gaten”	
in	hun	hersenen	:	gebieden	waar	
de	hersenen	niet	langer	actief	zijn,	zoals	deze	SPECT-scan	toont	(zicht	op	de	
hersenen	van	onderaf,	gaten	zijn	gebieden	waar	er	geen	bloedtoevoer	meer	
is).	

Dat	is	de	reden	waarom	mensen	vast	komen	te	zitten	in	eindeloze	cycli	van	
actie	en	reactie.	Ze	doen	iemand	iets	slecht	aan,	en	op	een	dag	moet	die	er-
varing	 naar	 hen	 terugkeren.	 Maar	 hun	 hersenen	 zijn	 door	 de	 ervaring	 zo	
beschadigd	(getraumatiseerd)	dat	op	het	moment	dat	ze	een	nieuwe	keuze	
moeten	maken,	het	deel	dat	die	keuze	moet	maken,	uitgeschakeld	is.	

We	plaatsen	misdadigers	 in	de	gevangenis	omdat	ze	de	verkeerde	keuze	ge-
maakt	hebben.	Het	wordt	nu	meer	en	meer	duidelijk	dat	zij	in	vele	gevallen	
nooit	een	keuze	hadden.	Hun	vermogen	om	te	kiezen	was	uitgeschakeld.		

	

Maar	wat	als	we	aan	mensen	die	fractie	van	een	seconde	konden	geven	vóór	
ze	handelen?	Wat	als	we	hen	het	vermogen	kunnen	teruggeven	om	over	hun	
actie	na	te	denken	voor	ze	die	uitvoeren,	door	hen	te	leren	hoe	ze	hun	pre-
frontale	cortex	opnieuw	kunnen	activeren?	Kan	 je	 je	zelfs	ook	maar	enigs-
zins	 voorstellen	 hoeveel	 lijden	 in	 de	wereld	 voorkomen	 zou	 kunnen	wor-
den?		

Dat	is	precies	wat	er	gebeurt	wanneer	mensen	transcenderen,	en	is	één	van	
de	 belangrijkste	 redenen	waarom	TM	 zo’n	 groot	 verschil	maakt.	Wanneer	
onderzoekers	de	bloedtoevoer	bestudeerden	 in	de	hersenen	van	proefper-
sonen	 terwijl	 ze	 TM	 beoefenden,	 stelden	 ze	 precies	 het	 tegenovergestelde	
effect	van	stress	vast.		
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De	bloedtoevoer	in	de	prefronta-
le	 cortex	 nam	 significant	 toe,	
terwijl	 de	 bloedstroom	 in	 het	
stresscentrum	 afnam * .	 Dankzij	
moderne	technologie	kunnen	we	
vandaag	 in	real-time	visueel	ob-
serveren	 hoe	 transcenderen	 de	
schadelijke	 effecten	 van	 stress	
terug	kan	normaliseren.	

De	meeste	mensen	beginnen	dit	
verschil	 al	 na	 slechts	 een	 paar	
dagen	van	TM-oefeningen	 te	 er-
varen.	 Ze	 worden	 niet	 meer	 zo	
vlug	boos,	ze	blijven	gemakkelij-
ker	 rustig.	 Ze	 voelen	 zich	 meer	
ontspannen,	meer	zichzelf,	enz.	

In	 feite	 keren	 we	 de	 vicieuze	
cirkel	van	stress	om.	We	doen	de	stress	dalen	en	de	stressweerstand	stijgen.	
Als	we	kalm	kunnen	blijven,	dan	zal	een	stressvolle	situatie	ons	veel	minder	
stress	bezorgen.	

Net	zoals	bij	het	onderzoek	met	de	diepe	rust,	blijken	deze	effecten	uniek	te	
zijn	aan	 transcenderen.	Gewone	relaxatie	 (of	 “meditatie”)	creëert	 lang	niet	
dezelfde	effecten.	Vermindering	van	het	stresshormoon	cortisol	en	toename	
van	stressresistentie	

Cortisol	speelt	een	zeer	belangrijke	rol	bij	problemen	zoals	overgewicht,	een	
hoge	bloeddruk,	diabetes	en	de	verzwakking	van	ons	immuunsysteem.		

Laat	ons	nog	een	ander	spelletje	spelen	om	te	illustreren	hoe	dit	juist	werkt.	

Stel	je	voor	dat	je	een	kleine	cortisol	molecule	bent…	

Daar	zit	je	dan,	opeengepakt	in	de	bijnier	op	een	feestje	samen	met	al	je	cor-
tisol	vrienden.	De	sfeer	is	wat	gespannen	(jullie	zijn	tenslotte	allemaal	stres-
shormonen),	maar	je	bent	dat	intussen	al	gewoon.	

Plots	gaat	het	alarm	af.	Van	het	commandocentrum	–	de	amygdala	-	krijg	je	
het	bericht	dat	het	 leven	van	 je	 gastheer	 in	gevaar	 is.	 “Opnieuw?”,	 denk	 je,	

																																																																				
*	Newberg,	Travis	et	al	2006	
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maar	je	weet	dat	er	geen	tijd	is	om	na	te	denken.	Je	weet	wat	er	gedaan	moet	
worden	en	je	moet	het	snel	doen.	

Dus	je	begint	je	werk	te	doen.	En	hier	is	het	leuke	gedeelte.	Jouw	werk	krijgt	
de	volledige	prioriteit.	Alle	mogelijke	andere	lichaamsprocessen	die	 in	 jouw	
weg	komen	 te	 staan,	worden	 tijdelijk	onderdrukt.	Het	 is	net	 zoals	 een	zie-
kenwagen	die	door	een	drukke	straat	rijdt.	Iedereen	moet	aan	de	kant	zodat	
jij	door	kan	gaan.	Er	staan	immers	levens	op	het	spel.	

Het	geeft	je	het	gevoel	belangrijk	te	zijn.	

Het	eerste	wat	 je	doet,	 is	de	kranen	openen	om	het	 lichaam	met	glucose	–	
bloedsuiker	–	 te	 	 overstromen,	 zodat	de	 spieren	onmiddellijk	 een	energie-
boost	krijgen.	Ze	gaan	die	wellicht	nodig	hebben	om	te	reageren	op	om	het	
even	welk	gevaar	dat	de	gastheer	bedreigt.	

Daarna	moet	je	ervoor	zorgen	dat	de	glucose	effectief	de	spieren	bereikt	in	
plaats	 van	 ergens	 onderweg	 geabsorbeerd	 te	 worden.	 Alle	 cellen	 van	 het	
lichaam	zijn	dol	op	dit	goedje	–	het	 is	tenslotte	suiker.	 Je	moet	er	dus	voor	
zorgen	dat	ze	het	niet	wegnemen	uit	de	bloedsomloop	voor	het	de	spieren	
bereikt,	die	het	nodig	zullen	hebben.	Dit	is	vrij	eenvoudig.	Om	glucose	op	te	
nemen	hebben	de	cellen	de	hulp	van	één	van	je	collega’s	nodig,	het	insuline-
hormoon.	Je	maakt	de	cellen	dus	tijdelijk	resistent	voor	insuline.	De	insuline	
kan	dan	op	de	deur	van	de	cellen	kloppen	maar	de	deur	is	gesloten.	Op	die	
manier	is	de	deur	ook	gesloten	voor	glucose.	

Ten	laatste,	omdat	elke	milliseconde	telt,	versnel	 je	het	bezorging	systeem.	
Terwijl	een	andere	collega	(het	epinefrine-hormoon)	al	onderweg	is	om	de	
hartslag	te	verhogen,	is	het	jouw	taak	om	de	slagaders	te	vernauwen	(alles	
raakt	gespannen)	zodat	de	bloeddruk	stijgt	en	de	stroom	veel	sneller	gaat.	

Oké,	opdracht	vervuld,	amai,	dat	was	op	het	nippertje.	We	hebben	het	leven	
van	de	gastheer	nog	maar	eens	gered.	Laten	we	nu	alles	weer	terugdraaien	
naar	 de	 normale	 gang	 van	 zaken	 en	 naar	 huis	 gaan.	 Zodra	 de	 ambulance	
voorbij	is,	moeten	alle	andere	wagens	immers	weer	kunnen	rijden.	

Maar	wacht	 even,	 je	 krijgt	het	bericht	 van	de	amygdala	om	het	 lichaam	 in	
noodtoestand	 te	 blijven	 houden.	 Uiteindelijk	 moet	 je	 het	 in	 die	 toestand	
houden	gedurende	twee	uren.	

Je	vraagt	je	af	wat	er	in	hemelsnaam	aan	het	gebeuren	is.	Het	is	moeilijk	om	
je	 voor	 te	 stellen	 dat	 een	 levensbedreigende	 situatie	 zo	 lang	 kan	 duren.	
Meestal	 is	het	maar	een	kwestie	van	een	paar	seconden	of	minuten.	Ofwel	
vecht	je	voor	je	leven	ofwel	ren	je	weg.	
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Je	besluit	dus	om	te	controleren	wat	er	 is	gebeurd…	en	je	bent	verbijsterd.	
Er	 is	 nooit	 een	 levensbedreigende	 situatie	 geweest.	 De	 gastheer	 zat	 alleen	
maar	 twee	uren	vast	 in	een	 file	en	was	te	 laat	op	een	belangrijke	vergade-
ring.	

Je	begint	je	ernstig	vragen	te	stellen	over	de	wijsheid	van	het	centrale	com-
mando	in	de	amygdala.	Beseffen	ze	daar	niet	dat	het	lichaam	in	deze	nood-
toestand	houden	gewoon	niet	gezond	is?	

• Lange-termijn	hoge	bloeddruk	:	niet	gezond.	
• Lange-termijn	 hoge	 bloedsuikerspiegel	 :	 niet	 gezond	 (wordt	 opge-

slagen	als	lichaamsvetten).	
• Lange-termijn	insuline-resistentie	:	absoluut	niet	gezond.	Niet	alleen	

is	dit	eigenlijk	type	2	diabetes,	maar	het	veroorzaakt	ook	dat	de	cel-
len	uitgehongerd	geraken.	Dat	komt	omdat	ze	niet	langer	voldoende	
glucose	kunnen	opnemen	en	dus	voortdurend	hongersignalen	naar	
de	 hersenen	 sturen.	 Mensen	 gaan	 dan	 eten,	 eten,	 eten,	 en	 blijven	
toch	honger	hebben.	Dit	leidt	tot	overgewicht.	

	
Bovendien	zijn	er	veel	andere	neveneffecten.	Processen	die	we	om	de	juiste	
reden	 op	 korte	 termijn	 onderdrukken	 om	 te	 overleven,	worden	 nu	 lange-
termijn	 problemen,	 zoals	 de	 onderdrukking	 van	 het	 immuunsysteem,	 ge-
heugenverlies,	stemmingswissels,	enz.	
	
Je	denkt	er	ernstig	aan	om	van	job	te	veranderen	want	wat	je	hier	doet,	is	ge-
woon	niet	juist.	Maar	ja,	wie	geeft	er	nu	een	job	aan	een	stresshormoon?	
	
Uiteindelijk	stop	 je	met	 je	vragen	te	stellen	en	doe	 je	wat	 je	gezegd	wordt.	
Tenslotte	is	het	hun	verantwoordelijkheid.	

Wat	hebben	we	nu	uit	dit	verhaal	geleerd?	

Het	percentage	van	onze	wereldbevolking	die	lijdt	aan	diabetes	(8,5%),	ho-
ge	bloeddruk	(22%)	en	overgewicht	(39%)	is	hallucinant.	En	het	vermeer-
dert	 nog	 elke	 dag.	Meer	mensen	 sterven	 aan	 een	 hartaandoening	 dan	 aan	
alle	andere	gezondheidsproblemen	en	voor	de	eerste	keer	in	de	geschiede-
nis	leven	we	in	een	wereld	waar	meer	mensen	overlijden	als	gevolg	van	over-
gewicht	dan	van	ondervoeding.	

…	 en	dat	 alles	 grotendeels	 omwille	 van	 één	 arm	klein	 stress	 hormoon	dat	
alleen	maar	zijn	werk	doet.	

Als	 we	 nu	 op	 een	 volledig	 natuurlijke	 manier	 konden	 leren	 om	 stress	 te	
verminderen	 (ervoor	 zorgen	 dat	 de	 amygdala	wat	 kalmeert	 en	 alleen	 een	
stressreactie	uitlokt	wanneer	het	echt	cruciaal	is)	zodat	als	resultaat	de	cor-
tisolwaarden	dalen,	denk	je	dat	dit	de	wereld	kan	veranderen?	
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Dit	 is	 precies	 wat	 de	 TM-
onderzoekers	 vastgesteld	
hebben.		

Ze	 hebben	 de	 concentratie	
van	 cortisol	 gemeten	 in	 een	
groep	 TM-beoefenaars	 voor,	
tijdens	 en	 na	 het	 beoefenen	
van	 TM.	 Hetzelfde	 hebben	 ze	
gedaan	 met	 een	 controle-
groep,	 die	 geen	 TM	 deed.	 Ze	
ontdekten	 een	 vermindering	
in	cortisol	van	30%	tijdens	TM	en	geen	verandering	in	de	controlegroep*.		

Maar	de	lange-termijn	effecten	zijn	zelfs	nog	belangrijker.	

In	 één	 van	 zijn	 studies	 stelde	 Dr.	 Orme-Johnson	 proefpersonen	 bloot	 aan	
een	reeks	felle	geluiden	(een	standaardmethode	om	een	stressreactie	te	me-
ten)	terwijl	hij	hun	Galvanische	huid	respons	mat	om	te	zien	hoe	snel	ze	ge-
wend	raakten	aan	de	stresssituatie.	

TM-beoefenaars	 vertoonden	
een	 veel	 snellere	 gewenning	
aan	de	geluiden	dan	de	con-
trolegroep.	 Na	 een	 gemid-
delde	 van	 11	 trials	 vertoon-
de	de	TM-groep	geen	reactie	
meer	(een	aanwijzing	dat	het	
voor	 hen	 niet	 langer	 stress-
vol	was),	terwijl	de	controle-
groep	 een	 gemiddelde	 van	
26	trials	nodig	had.	

Orme-Johnson	 ontdekte	 ook	
dat	 de	 TM-groep	 minder	

meervoudige	 galvanische	 huidreacties	 vertoonde	 op	 een	 enkelvoudige	
stressprikkel	in	vergelijking	met	de	controlegroep.		

																																																																				
*	Hormones	and	Behavior	10(1):	54–60,	1978.	
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Binnen	 de	 TM-groep	 is	 er	 één	 reactie	 en	 daarna	 een	 onmiddellijk	 herstel	
naar	een	normale	huidresistentie,	 terwijl	de	controlegroep	meerdere	reac-
ties	vertoonde.	De	kunst	is	om	het	lichaam	in	een	gespannen	staat	te	bren-
gen,	waar	het	snel	kan	reageren,	wanneer	het	nodig	is	–	in	geval	van	een	ge-
vaarlijke	gebeurtenis	–	maar	ook	onmiddellijk	terug	tot	rust	te	komen	wan-
neer	het	niet	langer	nodig	is.	TM-beoefenaars	waren	in	staat	om	dit	onmid-
dellijk	te	doen,	terwijl	de	niet-TM-beoefenaars	hier	veel	langer	over	deden.	

Toename	van	gelukshormonen	

De	 oude	 Vedische	 teksten	 beschrijven	 de	 toestand	 van	 transcenderen	 als	
een	staat	van	puur	geluk	voor	de	geest.	Dat	is	waarom	het	aangenaam	is	om	
TM	te	beoefenen…het	is	een	innerlijke	reis	naar	meer	en	meer	geluk*.		

Twee	wetenschappers	in	Wenen	wilden	nagaan	of	deze	toestand	van	inner-
lijk	 geluk	 ook	 op	 een	 objectieve	manier	 geverifieerd	 kon	worden,	 door	 de	
concentraties	aan	serotonine	–	ons	gelukshormoon	–	 in	het	 lichaam	te	me-
ten	vóór	en	na	het	beoefenen	van	TM.	

Om	 er	 zeker	 van	 te	 zijn	 dat	 de	 veranderingen	 te	wijten	waren	 aan	TM	 en	
niet	 aan	 de	 natuurlijke	 schommelingen	 gedurende	 de	 dag	 hebben	 ze	 op	
exact	 hetzelfde	 moment	 de	 veranderingen	 ook	 bij	 een	 controlegroep	 ge-

meten.	

De	 TM	 groep	 vertoonde	 een	 50%	 stij-
ging	van	de	 serotonine	 (zoals	opgeme-
ten	 door	 de	 serotonine	 metaboliet	 5-	
HIAA)	 na	 20	 minuten	 TM-beoefening.	
In	de	controlegroep	waren	er	geen	sig-
nificante	veranderingen†.	

																																																																				
*	dat	is	ook	waarom	de	geest	spontaan	zal	transcenderen,	als	hij	de	kans	krijgt,	omdat	de	
geest	wordt	aangetrokken	naar	geluk,	 zoals	een	 ijzer	wordt	aantrokken	door	een	mag-
neet,	dit	bespreken	we	in	meer	detail	in	de	appendix.	
†	Journal	of	Neural	Transmission	39:	257–267,1976	
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Zelfs	nog	opmerkelijker	was	dat	voor	ze	hun	TM-oefening	begonnen,	de	se-
rotonine	waarden	al	 twee	keren	zo	hoog	waren	bij	de	TM-groep	als	bij	de	
controlegroep.	Dit	wijst	op	een	algemene	lange-termijnstijging	van	de	sero-
tonine.		

Geluk	is	het	enige	dat	je	met	geld	niet	kan	kopen…	maar	wat	als	we	nu	eens	
konden	leren	om	het	zelf	te	produceren.	

	

Je	 merkt	 waarschijnlijk	 dat	 je	 je	 in	 het	 algemeen	 niet	 erg	 gelukkig	 voelt	
wanneer	 je	 gestresseerd	 bent.	 Dit	 komt	 grotendeels	 door	 het	 cortisol	 ver-
haal	dat	we	je	eerder	vertelden.	Je	hoeft	je	niet	gelukkig	te	voelen	wanneer	
een	wild	dier	op	het	punt	staat	om	je	aan	te	vallen	–	je	moet	overleven.	De	
productie	van	serotonine	 is	één	van	de	normale	processen	die	onderdrukt	
worden	als	we	onder	stress	staan.	

Onder	chronische	stress	kan	de	lange-termijn	onderdrukking	van	serotoni-
ne	echter	tot	enkele	ernstige	geestelijke	gezondheidsproblemen	leiden.	

Serotonine	 regelt	 niet	 alleen	 ons	 geluk	maar	 ook	 een	 groot	 aantal	 andere	
processen	in	de	hersenen.	Onvoldoende	serotonine	waarden	zijn	dan	ook	in	
verband	 gebracht	 met	 een	 uitgebreide	 reeks	 problemen,	 zoals	 depressie,	
slapeloosheid,	 emotionele	 instabiliteit,	migraine,	 verslavingen,	 eetstoornis-
sen,	Alzheimer	en	fibromyalgie.	

We	 geven	 elk	 jaar	miljarden	uit	 aan	medicijnen,	 die	 proberen	om	op	 een	
kunstmatige	manier	onze	serotoninewaarden	te	regelen.	Maar	deze	medi-
catie	heeft	 allerlei	 soorten	bijwerkingen,	 die	 vaak	 even	 schadelijk	 zijn	 als	
het	probleem	dat	ze	proberen	op	te	lossen.	

Nu	blijkt	dat	 er	een	manier	 is	om	onze	 serotoninewaarde	 te	verhogen	op	
een	compleet	natuurlijke	wijze,	met	alleen	positieve	bijwerkingen.	

Dit	waren	enkele	mechanismen	waardoor	transcenderen	een	krachtig	eigen	
helend	vermogen	in	ons	lichaam	kan	teweegbrengen.	

Als	 je	dus	met	 te	veel	stress,	of	met	één	van	de	gevolgen	ervan,	rondloopt,	
verlies	dan	geen	tijd	meer.	Stop	met	 lijden.	Het	 is	niet	nodig.	Zoek	het	TM-
centrum	in	je	buurt	op	www.veldparadigma.com/tm	en	schrijf	je	in	voor	een	
gratis	infosessie.		
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De	vermindering	van	de	stress	is	echter	slechts	10%	van	het	verhaal.	Er	ko-
men	nog	veel	indrukwekkendere	effecten.	Als	je	dacht	dat	deze	studies	bijna	
te	mooi	waren	om	waar	te	zijn,	wacht	tot	je	het	onderzoek	over	jezelf	zijn,	of	
de	volledige	hersenontwikkeling,	leest.	

2.	Stilte	=	Jezelf	zijn	
Er	is	één	oude	wijsheid	waarover	bijna	alle	religies	en	culturen	doorheen	de	
geschiedenis	 het	 blijkbaar	 eens	 zijn	 :	Om	de	deur	 te	 open	naar	 een	hogere	
spirituele	ervaring	moet	je	eerst	jezelf	vinden.	

	

Deze	 uitspraak	 hield	 echter	 geen	 steek,	 tot	 we	 begrijpen	 wat	 “jezelf	 zijn”	
werkelijk	betekent		

Normaal	 gezien	 is	 onze	 aandacht	 naar	 buiten	
gericht,	weg	van	“Ik	ben”,	gericht	op	 iets	dat	we	
waarnemen,	doen	of	denken.	Dat	betekent	dat	de	
aandacht	 op	 “iets”	 gericht	 is	 en	 niet	 langer	 op	
“Ik”,	 de	 kenner.	 We	 verliezen	 onszelf	 in	 de	
wereld	rond	ons.		

Maar	wanneer	de	geest	 in	een	toestand	van	vol-
ledige	stilte	komt,	waar	we	niet	 iets	observeren,	
doen	of	denken,	dan	is	er	niets	om	de	geest	naar	
buiten	te	trekken.	Dan	komt	de	geest	terug	thuis.	
We	ervaren	ons	ware	zelf.		
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We	 hebben	 ook	 gezien	 dat,	 als	 de	 geest	 net	 als	 een	
golf	op	de	oceaan	is,	dan	is	de	toestand	van	volledige	
stilte	een	toestand	waarin	de	golf	samenvloeit	met	de	
oceaan,	zijn	goddelijke	bron.	

Vanuit	 het	 perspectief	 van	het	 veldparadigma	krijgt	
de	oude	wijsheid	 “ken	 jezelf”	dus	veel	meer	beteke-
nis	:	wanneer	de	geest	volledig	stil	wordt,	(en	alleen	
als	het	volledige	stilte	is)	is	het	tegelijkertijd	zichzelf	
en	 in	 contact	met	 een	 hogere	 realiteit.	 Dus,	 de	 deuren	 naar	 een	 spirituele	
beleving	gaan	pas	open	als	je	volledig	jezelf	kan	zijn.	

Jezelf	 zijn	 is	 voor	 de	 geest	 echter	 als	 thuiskomen.	Dat	 is	waarom	de	 geest	
spontaan	zal	transcenderen	zodra	hij	daartoe	de	kans	krijgt,	omdat	hij	niets	
liever	wil	dan	thuiskomen.	Dat	is	waarom	we	de	geest	niet	moeten	forceren,	
maar	hem	gewoon	de	kans	moeten	geven	om	er	zelf	naartoe	te	gaan.	Dat	is,	
in	essentie,	de	TM-techniek.	Dat	is	waarom	het	bij	iedereen	lukt,	als	ze	een-
maal	de	juiste	opleiding	gekregen	hebben.	

Wanneer	we	 transcenderen	 en	handelen	 regelmatig	met	mekaar	beginnen	
af	 te	wisselen,	gebeurt	er	 iets	opmerkelijk	 :	we	trainen	ons	zenuwstelsel	om	
zowel	stilte	en	activiteit	op	hetzelfde	moment	te	ervaren.	

Met	andere	woorden	we	behouden	onze	 innerlijke	
stilte,	vrede	en	geluk,	het	warme	gevoel	van	thuis	te	
zijn,	terwijl	we	actief	zijn.		

We	 trainen	 onszelf	 om	 op	 elk	 moment	 onszelf	 te	
zijn.	 Dit	 is	 exact	 gemeten	 met	 de	 reactivatie	 van	

onze	prefrontale	cortex,	het	gedeelte	van	onze	hersenen	dat	verantwoorde-
lijk	is	voor	het	gevoel	van	jezelf	te	zijn	in	plaats	van	meegesleept	te	worden	
door	omstandigheden.	

De	mate	waarin	 iemand	 altijd	 zichzelf	 kan	 zijn	 kan	 gemeten	worden,	met	
psychologische	testen	die	zelfactualisatie	meten.	Deze	testen,	oorspronkelijk	
ontworpen	door	de	psycholoog	Abraham	Maslow,	zijn	één	van	de	beste	ma-
nieren	om	succes	in	het	leven	te	voorspellen.	

Maslow	ontdekte	dat	mensen	die	permanent	zichzelf	kunnen	zijn,	over	het	
algemeen	zeer	succesvol	zijn,	zowel	in	hun	persoonlijke	als	in	hun	professi-
onele	leven.	Ze	hebben	veel	zelfvertrouwen	en	aanvaarden	zichzelf	zoals	ze	
zijn,	ook	al	zijn	ze	niet	perfect.	Ze	zijn	heel	creatief	en	problemen	zorgen	er	
zelden	 voor	 dat	 ze	 hun	 innerlijke	 evenwicht	 verliezen.	 Ze	 zien	 problemen	
eerder	als	spannende	uitdagingen,	kansen	om	hun	creativiteit	te	gebruiken.	
Gewoonlijk	volgen	ze	ook	hun	eigen	weg,	in	plaats	van	zich	te	laten	meesle-



	 134	

pen	door	de	mening	van	anderen.	Ze	zijn	meestal	erg	spontaan,	gaan	door	
het	leven	met	een	groot	gevoel	voor	humor,	hebben	liefdevolle	persoonlijke	
relaties,	een	erg	sterke	moraal	en	een	diepe	wens	om	goed	te	doen	voor	de	
wereld.	Eigenlijk	leven	ze	het	leven	gewoon	ten	volle.	

Toen	 onderzoekers	 zelfactualisatie	 testen	 gingen	 gebruiken,	 ontdekten	 ze	
enkele	interessante	feiten:	

• Slechts	 1-2%	 van	 de	 bevolking	 was	 ten	 volle	 zelf-geactualiseerd	
(scoorde	in	de	hoogste	schalen	van	hun	zelfactualisatie	testen).	

• De	groei	van	de	zelfactualisatie	stopt	in	de	vroege	adolescentie,	rond	
16	jaar.	Het	niveau	dat	je	op	die	leeftijd	hebt,	is	het	niveau	waarmee	
je	de	rest	van	je	leven	opgescheept	zit.	

• Er	bleek	één	uitzondering	op	deze	regel.	Mensen	hadden	soms	wat	
Maslow	 “piekervaringen”	 noemt.	 Deze	 ervaringen	 leken	 een	 sterk	
positief	effect	te	hebben	op	de	verdere	groei	van	de	actualisatie.	

Misschien	is	het	nu	al	geen	verrassing	meer	als	ik	je	vertel	dat	in	vele	geval-
len	de	beschrijving	van	deze	piekervaringen	nauw	aansluit	bij	de	beschrij-
ving	van	transcenderen.	Het	probleem	was	dat	er	in	het	verleden	geen	sys-
tematische	 techniek	 bestond	 om	 die	 toestand	 te	 bereiken.	 Piekervaringen	
leken	alleen	maar	willekeurig	te	gebeuren,	slechts	hier	en	daar	bij	een	paar	
mensen…	tot	nu.	

Het	 zal	 je	 dan	 ook	 niet	 verrassen	 dat	 bij	 TM-beoefenaars	 zelfactualisatie	
sterk	toeneemt,	zelfs	op	oudere	leeftijd,	wanneer	het	niet	 langer	veronder-
steld	wordt	te	verbeteren.	

Studenten	van	de	Maharishi	University	of	Management	(MUM)	–	die	TM	be-
oefenen	als	onderdeel	van	hun	 leerplan	(later	meer	over	MUM)	–	merkten	
een	zodanig	sterke	verbetering	in	zelfactualisatie,	dat	na	10	jaar	niet	minder	
dan	 38%	 ten	 volle	 geactualiseerd	was	
volgens	de	schalen	van	Maslow	(verge-
leken	 met	 normaal	 	 gezien	 1-2%	 van	
de	 bevolking).	 De	 verandering	was	 zo	
uitzonderlijk	 dat	 de	 kans	 dat	 dit	 een	
toeval	 kon	 zijn	 1	 op	 5	 miljoen	 was	
(p=.0000002).	 Bij	 de	 controlegroepen	
van	andere	universiteiten*	was	er	geen	
verbetering.	

																																																																				
*	Journal	of	Social	Behaviour	and	Personality	17:	93–121,	2005	
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Opnieuw	lijkt	zelfactualisatie	alleen	te	
verbeteren	 wanneer	 mensen	 effectief	
de	ervaring	hebben	volledig	zichzelf	te	
zijn	 (volledige	 stilte).	 Gewone	 relaxa-
tie	lijkt	niet	echt	veel	effect	te	hebben.	

Een	 grote	 meta-analyse	 vergeleek	 de	
resultaten	 van	 42	 meditatie-
onderzoeken.	 Ze	 stelden	 vast	 dat	 het	
effect	 van	TM	 (bijna	0.8)	drie	 tot	 vier	

keren	zo	groot	was	als	het	effect	van	andere	meditatietechnieken*.		

Stilte	=	volledige	hersenontwikkeling	
Van	alle	effecten	van	transcenderen	is	hersenontwikkeling	veruit	de	meest	
spectaculaire,	maar	het	is	ook	de	moeilijkste	om	uit	te	leggen	op	een	manier	
die	logisch	en	zinvol	klinkt.	

Transcenderen	 is	 een	 toestand	 van	 geen	 gedachten,	 totaal	 geen	 activiteit	
van	de	geest.	Toch	is	deze	toestand	ook	de	bron	van	alles	dat	er	is.	De	vlakke	
oceaan	 is	 niets,	 geen	 golf.	 Toch	 heeft	 het	 terzelfder	 tijd	 het	 potentieel	 om	
elke	mogelijke	golf	te	worden.	

Niets	is	de	bron	van	alles	:	de	ultieme	paradox.	

Hier	is	één	manier	om	uit	te	leggen	hoe	dit	juist	werkt.	

We	hebben	al	gezien	dat	golven	zich	kunnen	samenvoegen,	net	zoals	in	ons	
voorbeeld	van	het	Elektromagnetische	Veld	dat	 terzelfder	tijd	 trilt	als	 licht	
en	als	radiogolven.	De	individuele	trillingen	voegen	zich	samen	en	het	veld	
vibreert	 op	 een	 samengestelde	manier,	 maar	 het	 geheugen	 van	 de	 indivi-
duele	golven	is	er	nog	steeds.	

	

Laten	we	dus	nog	 twee	golven	 samenvoegen,	maar	deze	keer	 twee	golven	
die	perfect	tegenovergesteld	zijn.	

																																																																				
*	Journal	of	Social	Behaviour	and	Personality	6,	pp	189-247,	1991		
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De	verkregen	golf	 is	een	vlakke	golf,	het	 is	niets.	Toch	heeft	het	nog	steeds	
het	geheugen	van	de	twee	golven	die	de	vlakke	golf	vormen.	Het	is	zowel	iets	
als	niets.	

Laten	we	nu	deze	analogie	uitbreiden	en	ons	voorstellen	hoe	elke	mogelijk	
golfvorm	in	het	universum	samen	wordt	gevoegd	met	zijn	tegenovergestel-
de	golfvorm.	Opnieuw	zou	je	een	perfect	vlakke	golf	hebben,	niets.	En	toch	is	
het	tegelijkertijd	het	geheugen	van	alles	wat	er	is.	

	

Dat	 is	 een	 heel	 eenvoudige	 beschrijving	 hoe	 niets	 terzelfder	 tijd	 alles	 kan	
zijn.	 In	 de	 fysica	 hebben	 ze	 zelfs	 formules	 om	 het	 Verenigde	 Veld	 te	 be-
schrijven	als	de	perfecte	som	van	elke	mogelijke	golf	die	er	bestaat.	

Waarom	 is	 deze	 fantastisch	 ingewikkelde	 paradox	 voor	 ons	 nu	 relevant?	
Omdat	het	ons	toelaat	te	begrijpen	waarom	de	ervaring	van	het	niets	tijdens	
het	transcenderen	zo’n	speciale	effecten	heeft	op	onze	hersenen.	

Onze	hersenen	zijn	net	als	spieren.	Elke	ervaring	die	we	hebben,	traint	onze	
hersenen.	Als	we	leren	viool	spelen,	dan	zal	het	gebied	van	de	hersenen	dat	
de	beweging	van	onze	vingers	controleert	miljoenen	nieuwe	neuronale	ver-
bindingen	maken.	Dit	 gebied	 in	 onze	hersenen	 zal	 zelfs	 fysiek	 groter	wor-
den,	net	zoals	bij	spieren	(hoewel	natuurlijk	niet	in	dezelfde	mate).	

Maar	dit	werkt	ook	in	de	andere	richting.	Als	we	onze	spieren	niet	trainen,	
dan	verschrompelen	ze	en	sterven	ze	af.	Als	we	een	ongeluk	hebben	en	we	
moeten	meerdere	weken	in	bed	blijven	liggen,	dan	zal	het	redelijk	wat	tijd	
vragen	voor	de	spieren	in	onze	benen	opnieuw	normaal	wandelen	aankun-
nen.	 Op	 dezelfde	 manier,	 wanneer	 we	 gedurende	 meerdere	 weken	 een	
blinddoek	zouden	dragen	en	de	neuronen	in	het	hersendeel	van	de	visuele	
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cortex	niet	meer	gestimuleerd	worden,	zou	het	een	hele	tijd	duren	voor	we	
opnieuw	normaal	kunnen	zien.	

Het	stimuleren	van	al	onze	neuronen	is	vooral	belangrijk	wanneer	ze	in	vol-
le	 ontwikkeling	 zijn.	 Onderzoekers	 hebben	 bijvoorbeeld	 vastgesteld	 dat	
wanneer	 ze	 lenzen	 met	 horizontale	 strepen	 op	 de	 ogen	 van	 jonge	 dieren	
plaatsen	tijdens	de	eerste	dagen	na	de	geboorte,	de	dieren	voor	de	rest	van	
hun	leven	geen	verticale	lijnen	meer	kunnen	zien.	Ze	kunnen	het	blad	van	de	
tafel	zien,	maar	niet	de	poten,	en	lopen	er	zo	tegenaan.	Als	ze	hen	tijdens	die	
eerste	paar	dagen	blinddoeken,	zijn	de	dieren	levenslang	blind.	De	neuronen	
werden	op	die	cruciale	momenten	in	de	ontwikkeling	van	hun	visuele	cortex	
niet	gestimuleerd	en	gingen	zo	verloren.	

En	wat	met	mensen?	Het	 is	algemeen	geweten	dat	we	maar	een	klein	deel	
van	ons	volledig	hersenpotentieel	gebruiken.	 Is	het	mogelijk	dat	we	alleen	
maar	 het	 bovenste	 gedeelte	 van	 de	 golf	 bewust	 kunnen	 ervaren,	 in	 plaats	
van	de	volledige	oceaan,	omdat	onze	radio’s	niet	goed	werken?	

	

Wat	 als	 het	 gewoon	 een	 kwestie	 van	 fitness	 is?	 Wat	 als	 onze	 hersenen	
slechts	op	een	beperkte	manier	werken	omdat	we	onze	hersenen	nooit	ge-
traind	hebben	om	holistisch	te	functioneren?		

Wanneer	we	opgroeien,	stellen	we	onze	hersenen	bloot	aan	een	ruime	ver-
scheidenheid	van	ervaringen,	maar	het	zijn	allemaal	gelokaliseerde	ervarin-
gen.	We	zien	de	rommel	in	onze	kamer	en	onze	visuele	hersenschors	wordt	
gestimuleerd,	we	 horen	mama	 erover	 klagen	 en	 onze	 gehoorcortex	wordt	
gestimuleerd	 (en	 misschien	 ook	 een	 paar	 cortisol	 stress	 hormonen).	 We	
maken	 enkele	 wiskundige	 oefeningen	 als	 huiswerk	 en	 het	 hersendeel	 dat	
gerelateerd	is	aan	wiskunde,	wordt	gestimuleerd.		

Elke	ervaring	stimuleert	een	lokaal	hersendeel.	Maar	de	ervaring	die	de	vol-
ledige	hersenen	stimuleert,	ontbreekt.	
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Intussen	weet	je	al	wat	die	ervaring	is.	Als	we	de	geest	
volledig	stil	kunnen	maken,	waar	er	absoluut	geen	en-
kele	gedachte	 is,	dan	hebben	de	hersenen	de	ervaring	
van	de	oceaan,	het	niets	dat	terzelfder	tijd	alles	is.	Deze	
ervaring	 ontwikkelt	 de	 hersenen	 op	 een	 holistische	
manier	zoals	geen	enkele	andere	ervaring	dat	kan.		

Dit	is	vooral	belangrijk	voor	kinderen,	wiens	hersenen	
nog	 steeds	 in	 volle	ontwikkeling	 zijn.	Neurologen	we-
ten	nu	dat	de	hoeveelheid	neuronen	in	onze	hersenen	
op	hun	maximum	zijn	wanneer	we	ongeveer	10	jaar	oud	zijn.	Daarna	begin-
nen	ze	opnieuw	af	te	nemen.	Blijkbaar	hebben	we	geen	behoorlijke	manier	
om	ze	te	blijven	trainen.	Misschien	is	het	toeval	dat	kinderen	vanaf	de	leef-
tijd	van	10	de	TM-techniek	kunnen	leren,	misschien	ook	niet.	

We	zien	 later	welke	 langetermijneffecten	TM	heeft	op	de	hersenontwikke-
ling	van	kinderen.	Maar	nu	komt	eerst	de	vraag	of	effecten	op	de	holistische	
hersenontwikkeling	tijdens	TM-beoefening	ook	gemeten	kunnen	worden.	

Ja,	het	blijkt	 te	kunnen.	Er	zijn	verschillende	manieren	om	de	effecten	van	
transcenderen	op	de	hersenen	te	meten,	onder	meer	via	fMRI-scans	en	EEG-
coherentie.	
	
Functional	Magnetic	Resonance	Imaging	(fMRI)	

In	het	begin	van	de	jaren	90	had	Dr.	Nicolaï	Lyubimov	van	het	Moscow	Brain	
Research	 Institute	 al	 30	 jaar	 doorgebracht	met	 het	 onderzoeken	 hoe	 ver-
schillende	ervaringen	de	hersenen	op	verschillende	manieren	stimuleerden.	
De	Russische	regering	had	hem	steeds	geavanceerdere	uitrusting	verschaft,	
zoals	 scanners	 voor	 “functional	 magnetic	 resonance	 imaging	 (fMRI)”,	 die	
live	tonen	hoe	de	hersenen	reageren	op	verschillende	prikkels.	

In	die	tijd	toonde	de	Russische	regering	een	sterke	interesse	in	het	voorzien	
van	TM	voor	de	Russische	bevolking.	Aan	Lyubimov	werd	dus	gevraagd	om	
zijn	expertise	te	gebruiken	en	de	effecten	van	transcenderen	op	de	hersenen	
te	onderzoeken.	

De	resultaten	waren	iets	wat	Lyubimov	nog	nooit	gezien	had.	

Een	zintuiglijke	prikkel	zal	normaal	gezien	alleen	het	specifieke	gebied	in	de	
hersenen	dat	ermee	verbonden	is	activeren.	Als	we	iets	aanraken,	dan	zal	de	
hersenzone	 die	 verbonden	 is	met	 het	 gevoel	 van	 aanraking	 actief	worden	
(het	donkere	deel	in	de	diagram).	
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Lyubimov	 ontdekte	 dat	 tijdens	
de	beoefening	van	TM	diezelfde	
zintuiglijke	 prikkel	 een	 veel	
groter	 hersengebied	 activeert,	
met	inbegrip	van	de	zogenaam-
de	 “slapende	 potentiëlen”	 van	
de	hersenen.	

	

Dit	is	de	conclusie	van	Lyubimov	in	zijn	eigen	woorden	:	

De	Transcendente	Meditatietechniek	activeert	verborgen	reserves	van	
de	menselijke	 hersenen,	 elektrische	 paden	 die	 gewoonlijk	 niet	 in	 ge-
bruik	zijn.	Deze	uitbreiding	van	de	elektrische	hersenactiviteit	 is	wel-
licht	 de	 fysiologische	 tegenhanger	 van	 de	 ervaring	 van	 onbegrensd	
bewustzijn.	 Dit	 komt	 overeen	 met	 de	 rapportering	 van	 mensen	 die	
Transcendente	Meditatie	beoefenen,	namelijk	dat	hun	bewustzijn	zich	
uitbreidt.	

Zijn	onderzoek	werd	voor	publicatie	aanvaard	 in	Human	physiology*.	Lyu-
bimov	schreef	zelf	een	officiële	brief	naar	het	Ministerie	van	Onderwijs	met	
de	aanbeveling	om	TM	onmiddellijk	een	onderdeel	te	maken	van	het	leerplan	
in	elke	school	van	het	land.	Hij	was	er	absoluut	van	overtuigd	dat	dit	hetgene	
was	wat	kinderen	nodig	hadden.	

De	Sovjetregering	was	erg	geïnteresseerd	en	ze	startte	gesprekken	op	hoog	
niveau	met	 de	 TM-organisatie.	 Dit	was	 echter	 de	 periode	waarin	 de	USSR	
uiteen	 begon	 te	 vallen	 en	 de	 Sovjetregering	was	 opeens	 nogal	 druk	 bezig	
met	andere	kwesties.	Toch	hebben	in	deze	periode	150	000	Russen	TM	ge-
leerd.	

EEG-coherentie	
Hoewel	 het	 fMRI-onderzoek	 indrukwekkend	was,	 is	 het	 een	 ingewikkelde	
(en	behoorlijk	dure)	manier	om	de	effecten	van	TM	op	de	hersenen	 te	on-
derzoeken.	 fMRI-scanners	 zijn	 toestellen	 van	 miljoenen	 euro’s,	 niet	 het	
soort	apparaat	dat	wetenschappers	ergens	in	hun	garage	hebben	staan.	

Het	 goede	 nieuws	 is	 dat	 er	 een	 veel	 gemakkelijkere	manier	 bestaat	 om	 te	
meten	wat	er	 in	de	hersenen	gebeurt	 tijdens	de	TM-beoefening.	 Je	hebt	er	
alleen	 maar	 een	 laptop	 voor	 nodig	 (of	 vandaag	 de	 dag	 zelfs	 gewoon	 een	
smartphone),	een	paar	elektroden,	en	wat	software.	

																																																																				
*	Human	physiology,	25:	171–180,	1999	
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Telkens	als	een	deel	van	de	hersenen	actief	is,	is	er	elektrische	activiteit	die	
gemeten	en	gevisualiseerd	kan	worden	in	de	vorm	van	golven,	door	middel	
van	een	Elektro-encefalogram	(EEG).	

	

Een	computer	kan	dan	wiskundig	deze	golven	analyseren	en	berekenen	 in	
welke	mate	de	golven	van	één	hersendeel	gelijk	zijn	aan	de	golven	van	een	
ander	deel.	Als	de	golven	gelijk	zijn	–	of	 “fase	coherent”	wat	de	 technische	
omschrijving	is	–	dan	is	dit	een	aanwijzing	dat	deze	hersendelen	als	één	ge-
heel	aan	het	samenwerken	zijn.	

Tijdens	 de	 normale	waaktoestand	 is	 de	 coherentie	 tus-
sen	 de	 verschillende	 hersendelen	 gewoonlijk	 erg	 laag	
(meestal	 gemiddeld	 slechts	 rond	 20%).	 Dit	 is	 logisch	
omdat	 de	 verschillende	 delen	 van	 de	 hersenen	meestal	
bezig	zijn	met	verschillende	taken.	We	zien,	horen,	raken	
dingen	aan	en	ruiken	dingen,	denken	aan	de	500	e-mails,	
die	we	nog	moeten	beantwoorden,	 enz.	 Elk	deel	 van	de	
hersenen	is	bezig	met	zijn	eigen	ding.	

Wanneer	iemand	transcendeert,	dan	is	er	geen	focus	meer	op	een	specifiek	
object	van	de	waarneming.	Toch	blijft	de	geest	bewust	en	alert.	Onze	gefo-
custe	golf	komt	tot	rust	en	wordt	de	verenigde	oceaan	;	de	stilte	waar	alles	
in	verbinding	staat	met	elkaar,	waar	alles	één	wordt.	

Wanneer	de	geest	deze	toestand	van	eenheid	ervaart,	dan	lijken	de	volledi-
ge	hersenen	deze	ervaring	te	integreren,	door	te	gaan	functioneren	als	één	
verenigd	geheel.	
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In	 de	 afbeelding	 hier	 links,	 die	
de	 gemiddelde	 EEG	 resultaten	
van	 50	 scholieren	 toont,	 wijst	
een	lijn	tussen	twee	hersendelen	
op	coherentie:	hoe	dikker	de	lijn,	
hoe	 groter	 de	 coherentie.	 Na	
slechts	 30	 seconden	 TM-
beoefening	waren	de	hele	herse-
nen	coherent.*	

Moderne	 computers	 zijn	 zo	
krachtig	dat	 tegenwoordig	de	EEG-coherentie	 in	real-time	berekend	en	ge-
toond	kan	worden	terwijl	iemand	TM	beoefent.	Er	zijn	weinig	dingen	zo	in-
drukwekkend	als	kijken	naar	een	live	demonstratie	van	iemand	die	TM	be-
oefent	 :	 je	 ziet	hoe	de	EEG-coherentie	na	 slechts	 enkele	 seconden	omhoog	
springt,	 naar	 tussen	 95	 en	 100%.	 Je	 kan	 een	 video	 hiervan	 bekijken	 op	
www.veldparadigma.com/EEG.		

EEG-coherentie	metingen	 zijn	de	 ideale	manier	 om	eindelijk	 komaf	 te	ma-
ken	met	de	illusie	dat	alle	meditatietechnieken	dezelfde	resultaten	hebben.	
Niemand	die	 ooit	 de	EEG-coherentie-metingen	van	TM	beoefenaars	 en	die	
van	andere	technieken	naast	elkaar	ziet,	zal	dit	ooit	nog	beweren.	

Waarom	is	EEG-coherentie	zo	belangrijk?	

De	hersenen	zijn	een	flexibel	orgaan	dat	went	aan	elke	ervaring.	Hoe	meer	
we	op	regelmatige	basis	(twee	keer	per	dag)	de	ervaring	van	een	maximale	
EEG-coherentie	tijdens	TM	creëren,	hoe	meer	de	hersenen	zich	hieraan	aan-
passen,	en	de	coherentie	permanent	verhoogd.	

Hier	 is	 een	 eenvoudig	 voorbeeld	 van	 waarom	 coherente	 hersenen	 beter	
werken	dan	incoherente.	Stel	je	een	spelletje	touwtrekken	voor.	

Aan	de	ene	kant	trekt	iedereen	wat	lukraak,	aan	de	andere	kant	trekken	ze	
allemaal	samen,	in	perfecte	coherentie.	

	

Welke	kant	zal	er	volgens	jou	winnen?	

																																																																				
*	Cognitive	processing,	11(1):	21-30,	2010	
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Hoe	lang	denk	je	dat	de	wedstrijd	zelfs	zal	duren?	

Meer	dan	30	jaar	EEG-onderzoek	heeft	aangetoond	dat	EEG-coherentie	dui-
delijk	gecorreleerd	is	met	een	betere	hersenwerking.	De	hoogste	correlaties	
(uitgedrukt	 in	 r-waardes)	 zijn	 gevonden	 met	 een	 verhoogde	 creativiteit	
(r=.71),	 IQ	(r=.63),	het	vermogen	 tot	moreel	 redeneren	(r=63),	emotionele	
stabiliteit	(r=.62)	en	reflexsnelheid	(r=.60).	

	

De	voorbije	40	 jaar	hebben	meer	dan	40	gepubliceerde	studies	de	effecten	
van	TM-beoefening	op	de	verhoogde	EEG-coherentie*	onderzocht.	

Dr.	 Fred	 Travis	 is	 een	 EEG-onderzoeker	 die	meer	 TM-publicaties	 op	 zijn	
naam	heeft	staan	dan	wie	ook.	In	één	van	zijn	studies	volgde	hij	een	groep	
studenten	gedurende	een	periode	van	12	maanden,	om	te	zien	hoe	hun	EEG-
coherentie	na	verloop	van	tijd	zowel	tijdens	als	na	de	meditatie	evolueerde.	

Hij	stelde	vast	dat	tijdens	het	beoefenen	van	TM	de	EEG-coherentie	onmid-
dellijk	 steeg,	 vanaf	 een	 paar	 dagen	 van	 beoefening.	 Maar	 de	 volgende	 12	
maanden	nam	het	niet	meer	verder	toe.	Dit	toont	allemaal	aan	dat	TM	niet	
iets	is,	waarin	je	beter	wordt	door	te	oefenen.	Het	is	een	natuurlijke	techniek	
die	de	geest	 tot	een	ervaring	van	transcendent	bewustzijn	brengt	vanaf	de	
eerste	paar	sessies.	De	effecten	op	de	hersencoherentie	treden	dan	ook	on-
middellijk	op.	

De	 lange-termijnveranderingen	 treden	 daarentegen	 buiten	 het	 beoefenen	
van	TM	op.	Deze	 tonen	hoe	de	hersenen	wennen	aan	het	 ervaren	van	een	

																																																																				
*	voor	alle	publicaties,	ga	naar:	http://www.drfredtravis.com/CV.html	
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hoge	 coherentie	 tijdens	de	normale	activiteit.	Op	dit	 vlak	 toont	het	onder-
zoek	een	voortdurende	stijging	gedurende	de	periode	van	12	maanden.	

	

Dat	is	natuurlijk	wat	echt	van	belang	is.	Het	heeft	niet	veel	zin	volledig	cohe-
rente	creatieve	hersenen	te	hebben	terwijl	je	met	je	ogen	dicht	meditatie	zit	
te	 doen.	 Het	 is	 wanneer	 je	 daarbuiten	 actief	 bent	 dat	 EEG-coherentie	 een	
merkbaar	verschil	maakt.	

Welk	verschil	zal	het	dan	maken?	Als	we	naar	de	eerdere	grafiek	kijken	van	
alles	waarmee	EEG-coherentie	gecorreleerd	 is	 (emotionele	 stabiliteit,	 leer-
vermogen,	 IQ,	creativiteit,	 reflexsnelheid,	zelfbewustzijn,	enz.),	dan	kunnen	
we	zeggen	dat	EEG-coherentie,	samen	met	zelfactualisatie,	één	van	de	beste	
manieren	is	om	succes	in	het	leven	te	voorspellen.	

Dat	is	precies	wat	een	ander	onderzoek	vaststelde.	

Onderzoekers	 in	Noorwegen	vergeleken	de	scores	van	doorsnee	managers	
met	 die	 van	 topmanagers,	 en	 die	 van	doorsnee	 atleten	 en	 atleten	 van	we-
reldklasse,	 op	 een	 bredere	 schaal	
van	 geïntegreerde	 hersenfunctie,	
genaamd	de	Brain	Integration	Sca-
le	 (EEG-coherentie	 vormt	 de	 be-
langrijkste	factor	van	deze	schaal).	

Topmanagers	 en	 topatleten	 had-
den	 een	 veel	 hogere	 score	 dan	de	
doorsnee	 managers	 en	 doorsnee	
atleten*	*.	Of	het	nu	management	is	
																																																																				
*	Management Decision, 47(6), 872 – 894	
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of	sport,	succes	bleek	veel	meer	af	te	hangen	van	hoe	goed	je	hersenen	wer-
ken	dan	van	hoe	hard	je	werkt	of	traint.	

Vervolgens	hebben	ze	de	Brain	Integration	Scale	gemeten	bij	de	gemiddelde	
bevolking,	korte-termijn	TM-beoefenaars	(1	 jaar)	en	 lange-termijn	TM-	be-
oefenaars	(7	 jaar	TM-beoefening).	Dit	 is	hoe	hun	scores	eruitzien	in	verge-
lijking	met	die	van	de	topmanagers	en	de	topatleten.	

	

Nog	vragen?	

Het	blijkt	dus	dat	transcenderen	ons	volledige	hersenpotentieel	ontwikkelt	
en	ervoor	zorgt	dat	de	hersenen	gaan	werken	als	een	verenigd	geheel…	Be-
gin	 je	 je	al	af	 te	vragen	wat	er	mogelijk	zou	zijn	als	kinderen	dit	van	 jonge	
leeftijd	zouden	kunnen	doen,	terwijl	hun	hersenen	nog	in	ontwikkeling	zijn?	
Je	staat	op	het	punt	om	dit	te	ontdekken.	

Maar	net	als	bij	alles	geldt	ook	hier:	oefening	baart	kunst.	De	sleutel	om	echt	
de	 beste	 resultaten	 te	 halen	uit	 TM	 is	 regelmatig	 oefenen,	 twee	 keren	per	
dag	 gedurende	 twintig	 minuten.	 Dit	 is	 een	 aanzienlijke	 tijdsinvestering.	
Maar	als	je	begrijpt	wat	het	doet	(gezondheid,	geluk,	jezelf	zijn,	intelligentie,	
succes),	dan	begrijp	je	ook	dat	teruggaan	naar	de	bron	van	het	leven,	je	ware	
zelf,	veruit	de	beste	investering	is	die	je	voor	jezelf	kan	doen.	

Het	feit	dat	TM	erg	plezierig	is	om	te	doen	helpt	zeker.	In	plaats	van	het	te	
zien	 als	 een	 zware	opdracht	 is	 voor	 velen	de	TM-beoefening	 juist	 het	mo-
ment	van	de	dag	waar	ze	het	meest	naar	uitkijken.	

																																																																																																																																																																
* Scandinavian	Journal	of	Medicine	and	Science	in	Sports,	24,	422-427.	
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Vaak	leren	mensen	transcenderen	om	hun	stress	te	verminderen,	en	dat	doet	
TM	zeker.	Maar	vaak	gebeurt	het	dat	eens	de	stress	verdwenen	is,	ze	het	ge-
voel	 hebben	 dat	 ze	 hun	 doel	 bereikt	 hebben.	 Sommigen	 gaan	 dan	minder	
regelmatig	TM	beoefenen.	 Ze	 beseffen	niet	 dat	 het	 verminderen	 van	 stress	
maar	10%	van	het	verhaal	is.	

	
Zelfs	 alles	wat	we	hier	besproken	hebben	over	meer	 jezelf	 zijn	 en	de	ont-
wikkeling	 van	de	hersenen	 is	 slechts	 een	 klein	deel	 van	het	 volledige	 ver-
haal.	Het	zijn	allemaal	neveneffecten	van	een	meer	holistische	transformatie	
die	optreedt	 :	de	groei	naar	een	bewustzijnstoestand	waar	we	de	hele	oce-
aan,	de	eenheid	met	alles	en	iedereen,	permanent	kunnen	ervaren.	We	zul-
len	zien	hoe	ook	deze	ervaringen	beginnen	te	groeien,	wanneer	we	de	meer	
spirituele	ervaringen	van	de	TM-beoefening	bekijken.	

	

Ik	noem	mijn	methode	“meditatie”,	maar	in	feite	is	het	
een	techniek	voor	zelfontdekking;	het	stelt	een	mens	in	
staat	om	in	de	meest	innerlijke	diepten	van	zijn	wezen	
te	 duiken,	waar	 de	 essentie	 van	 het	 leven	 en	 de	 bron	
van	 alle	 wijsheid,	 alle	 creativiteit,	 alle	 vrede,	 en	 alle	
geluk	 aanwezig	 zijn…	 Het	 woord	 meditatie	 is	 niet	
nieuw,	 en	 de	 voordelen	 van	 meditatie	 zijn	 ook	 niet	
nieuw…	Maar		de	techniek	van	DIT	soort	meditatie	is	al	
eeuwen	lang	vergeten.	

Maharishi	Mahesh	Yogi	

	

$250	000	per	TM	sessie…	en	het	is	het	waard?	

Eén	 persoon	 die	 de	 waarde	 van	 regelmatig	 oefenen	 begreep,	 misschien	
beter	dan	wie	dan	ook,	is	Ray	Dalio.	Dalio	is	oprichter	en	CEO	
van	 het	 	 Hedge	 Fund	 Bridgewater	 Associates,	 dat	 meer	 dan	
160	miljard	USD	beheert.	Hij	wordt	algemeen	erkend	als	 één	
van	de	meest	succesvolle	Wallstreet	handelaars	ter	wereld.	De	
voorbije	5	 jaar	verdiende	hij	gemiddeld	$1,5	miljard	per	 jaar,	
wat	je	kan	vertalen	naar	pakweg	$750	000	per	werkuur.	

Hij	 beoefent	 al	 40	 jaar	 TM	 en	 hij	 heeft	 het	meeste	 van	 zijn	 succes	 toege-
schreven	aan	de	TM-techniek.	Hij	zegt	dat	het	zijn	geest	zo	scherp	maakt	als	
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een	ninja,	wat	absoluut	noodzakelijk	 is	 in	de	wereld	van	Wall	Street,	waar	
seconden	miljoenen	kunnen	betekenen.	

Nu	is	hier	een	interessant	gegeven	:	met	een	inkomstenniveau	van	$750	000	
per	uur,	kost	elke	TM-sessie	van	20	minuten	hem	in	theorie	$250	000.	

Maar	Dalio	rekent	niet	op	die	manier,	precies	zoals	hij	de	kostprijs	niet	be-
rekent	 van	 een	 douche	 nemen,	 of	 van	 eten,	 of	 van	 zijn	 tanden	 poetsen.	
Sommige	dingen	zijn	gewoon	essentieel	 in	het	 leven,	en	voor	hem	is	trans-
cenderen	er	één	van.		

Dalio	heeft	voor	de	meeste	van	zijn	meer	dan	1000	werknemers	de	TM		cur-
sus	betaald.	Hij	heeft	ook	de	meeste	van	zijn	collega’s	op	Wall	Street	intus-
sen	geïnspireerd	om	TM	te	leren	(Hey,	als	ik	er	mij	beter	bij	voel,	en	ik	ver-
dien	er	meer	geld	mee,	dan	waarom	niet?).		

Het	draait	echter	niet	alleen	om	geld.	Dalio	is	ook	de	meest	gulle	donor	van	
de	David	Lynch	Foundation.	Hoofdzakelijk	dankzij	zijn	steun	hebben	al	meer	
dan	500	000	kansarme	scholieren	de	kans	gekregen	om	via	deze	 stichting	
TM	te	leren.		

Dit	 is	 een	 video	 waarin	 Dalio	 en	 de	 Hollywoodregisseur	 Martin	 Scorsese	
(ook	 een	 enthousiaste	 TM-beoefenaar)	 praten	 over	 hoe	 TM	de	 creativiteit	
doet	toenemen	:	www.veldparadigma.com/dalio.	

Het	te-mooi-om-waar-te-zijn	probleem	

Als	transcenderen	is	wat	we	hier	beweren	–	een	ervaring	waarbij	we	toegang	
krijgen	 tot	 een	 universeel	 bewustzijnsveld	 dat	 ons	 volledig	 potentieel	 ont-
wikkelt	–	wat	honderden	of	zelfs	duizenden	jaren	verloren	is	geweest...	

...	dan	zou	TM	ook	effecten	moeten	veroorzaken	die	we	nooit	eerder	hebben	
gezien.	

Dit	is	een	straffe	uitspraak,	en	in	de	wetenschap	is	er	een	spreekwoord	:	

“buitengewone	beweringen	vereisen	buitengewoon	bewijs”	

In	dit	hoofdstuk	 tonen	we	aan	dat	niet	alleen	de	 lange	 termijneffecten	van	
TM-beoefening	 buitengewoon	 zijn	 maar	 dat	 ook	 het	 bewijsmateriaal,	 het	
onderzoek	dat	deze	effecten	bevestigd,	van	buitengewone	kwaliteit	is.	Zoals	
al	eerder	vermeld	 is	onderzoek	belangrijk	om	regeringen	te	overtuigen,	en	
dat	is	wat	dringend	nodig	is	als	we	echt	de	wereld	willen	veranderen.		
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We	hebben	in	het	vorige	hoofdstuk	al	gezien	hoe	transcenderen	alle	gebie-
den	van	het	leven	beïnvloedt	:	gezondheid,	geluk,	zelfvertrouwen,	relaties	en	
zelfs	de	ontwikkeling	van	onze	hersenen.	

Als	er	een	pil	 zou	bestaan	die	de	effecten	van	TM	zou	 teweeg	
brengen	(je	gelukkiger	en	gezonder	en	slimmer	en	succesvoller	
in	het	leven	maken),	dan	zou	iedereen	ze	nemen.	Waarschijnlijk	
zouden	 onze	 regeringen	 het	 medicijn	 aan	 onze	 waterleiding	

toevoegen.	Waarom	transcendeert	iedereen	dan	nog	niet?		Waarom	hebben	
slechts	zes	miljoen	mensen	het	tot	nu	toe	geleerd	in	plaats	van	acht	miljard?	

Dit	 is	een	uiterst	belangrijke	vraag.	Het	antwoord	op	deze	vraag	begrijpen	
zal	ons	hopelijk	helpen	om	de	ervaring	van	het	 transcenderen	wel	 bij	 veel	
meer	mensen	te	brengen.	

Het	eerste	antwoord	is	duidelijk	 :	weinig	mensen	weten	dat	transcenderen	
bestaat,	en	zelfs	nog	minder	mensen	begrijpen	hoe	het	werkt,	of	dat	het	fun-
damenteel	anders	 is	dan	andere	vormen	van	relaxatie	(zowel	veel	eenvou-
diger	als	veel	doeltreffender).	Dit	is	omdat	transcenderen	vanuit	het	stand-
punt	 van	 het	 Machine	 Paradigma	 geen	 steek	 houdt.	We	moeten	 eerst	 het	
veldparadigma	begrijpen	vooraleer	we	kunnen	begrijpen	wat	transcenderen	
werkelijk	is;	een	ervaring	van	het	veld.	Hopelijk	kunnen	we	dit	met	dit	boek	
bereiken.	

Dit	zijn	het	tweede	en	het	derde	antwoord	:	

• Het	“te	mooi	om	waar	te	zijn”	probleem,	en		
• “follow	the	money”	(wie	kan	er	veel	geld	verliezen	als	mensen	plots	

zouden	leren	om	zichzelf	te	genezen?)	

Laten	 we	 met	 het	 tweede	 antwoord	 beginnen.	 Het	 derde	 wordt	 duidelijk	
zodra	je	het	lange-termijn	onderzoek	ziet.	

We	hebben	allemaal	de	uitdrukking	al	gehoord	:	“Als	iets	te	mooi	klinkt	om	
waar	te	zijn,	dan	betekent	dit	dat	het	waarschijnlijk	ook	zo	is.”	

Wat	 als	we	 hier	 iets	 hebben	 dat	 terzelfdertijd	 alle	 gebieden	 van	 het	 leven	
verbetert,	met	een	belachelijk	lage	kostprijs	in	vergelijking	met	onze	huidige	
kosten	 in	 de	 gezondheidszorg	 en	 zonder	 schadelijke	 bijwerkingen?	 Klinkt	
dit	te	mooi	om	waar	te	zijn?	
	
Wat	 als	we	 beweerden,	 zoals	we	 in	 het	 volgende	 hoofdstuk	 zullen	 onder-
zoeken,	 dat	 wanneer	 een	 paar	mensen	 samen	 in	 groep	 transcenderen,	 ze	
een	 positief	 effect	 kunnen	 teweeg	 brengen	 in	 een	 volledig	 land	 en	 op	 een	
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aanzienlijke	manier	de	economie	kunnen	verbeteren,	misdaad	en	corruptie	
kunnen	verminderen,	en	zelfs	oorlogen	kunnen	stoppen?	

Voor	 de	 meeste	 mensen	 staat	 dit	 zo	 ver	 op	 de	 te-mooi-om-waar-te-zijn-
schaal,	dat	het	zelfs	niet	meer	zichtbaar	is.	

Maar	wat	als	het,	in	het	geval	van	transcenderen,	echt	waar	is?	

Hoe	kunnen	we	dat	dan	met	zekerheid	weten?	

Wetenschappelijk	onderzoek.	

“Ja,	maar	hoe	weten	we	of	het	wetenschappelijk	onderzoek	zelf	betrouwbaar	
is?”	

Dat	is	de	echte	vraag,	nietwaar?	

Vandaag	de	dag	heeft	wetenschappelijk	onderzoek	vaak	niet	zo’n	goede	re-
putatie.	Men	gaat	ervan	uit	dat	iedereen	alles	kan	bewijzen	wat	ze	willen.	

Jammer	genoeg	is	dit	wantrouwen	vaak	terecht	:	wetenschappers	manipule-
ren	 inderdaad	 soms	onderzoeken	om	 te	bewijzen	wat	ze	willen	bewijzen	 in	
plaats	van	objectief	te	meten	wat	er	gebeurt,	vooral	als	ze	met	het	resultaat	
iets	 te	winnen	hebben.	Dit	gevaar	 is	zeer	reëel	wanneer	universiteiten	een	
medicijn	onderzoeken	terwijl	ze	gefinancierd	worden	door	het	 farmaceuti-
sche	bedrijf	dat	de	pil	maakt.	(Om	dezelfde	reden	moeten	we	ook	waakzaam	
zijn	wanneer	 er	 onderzoek	 naar	 TM	 gedaan	wordt	 door	 onderzoekers	 die	
verbonden	zijn	met	de	TM-organisatie).	

In	dit	geval	is	de	regel	echter	heel	eenvoudig	:	

De	kwaliteit	en	de	betrouwbaarheid	van	het	onderzoek	zijn	even	belangrijk	
als	de	resultaten,	vaak	zelfs	nog	belangrijker.	

Zelfs	 de	meest	 indrukwekkende	 resultaten	 doen	 er	 niet	 toe	 als	 er	 twijfels	
zijn	over	het	onderzoek	dat	gebruikt	is	om	ze	te	verkrijgen.	Dit	is	vooral	be-
langrijk	als	de	resultaten	te	mooi	klinken	om	waar	te	zijn.	

Wat	kunnen	we	dus	zeggen	over	het	TM-onderzoek?	De	resultaten	zijn	spec-
taculair,	maar	heeft	het	onderzoek	een	voldoende	hoge	kwaliteit?	Is	het	be-
trouwbaar?	

Ja.	
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In	 feite	 is	de	kwaliteit	 van	TM-onderzoek	veel	hoger,	 en	zijn	de	 resultaten	
veel	betrouwbaarder,	dan	de	meeste	andere	behandelingen	die	ooit	onder-
zocht	zijn.	

Hier	zijn	de	vier	voornaamste	factoren	die	de	betrouwbaarheid	van	een	on-
derzoeksresultaat	zullen	bepalen	:	

• Onderzoeksopzet	
• Waarschijnlijkheid	
• Intercollegiale	 toetsing	 (peer-review)	 en	 publicatie	 in	 een	 weten-

schappelijk	tijdschrift	
• Onafhankelijke	replicatie	van	onderzoek		

TM-onderzoek	scoort	uitzonderlijk	hoog	op	alle	vier.	

1.			Onderzoeksopzet	

Als	 een	 bepaalde	 oorzaak	 (TM	 beoefenen)	 een	 bepaald	 resultaat	 oplevert	
(betere	gezondheid),	hoe	kunnen	we	dan	zeker	zijn	dat	de	resultaten	niet	te	
wijten	 zijn	 aan	 vooroordelen	 van	 de	 onderzoeker,	 placebo,	 of	 een	 andere	
oorzaak	waar	men	geen	rekening	mee	gehouden	heeft?	

Sommige	onderzoeken	zijn	inherent	meer	betrouwbaar	dan	anderen.	Laten	
we	bijvoorbeeld	eens	kijken	naar	twee	types	onderzoek.	

1.	Voor-Na	metingen	:		Een	groep	wordt	gemeten	voor	ze	TM	leren,	en	drie		
maanden	later	opnieuw	om	te	zien	of	er	enig	verschil	is	

2.	Randomized	Controlled	Trial	(RCT):	Een	groep	proefpersonen	die	verge-
lijkbare	 levenservaringen	 hebben,	 wordt	 willekeurig	 opgesplitst	 in	 een	
groep	die	TM	leert	en	een	controlegroep	die	dat	niet	doet.	De	onderzoekers	
die	de	metingen	uitvoeren,	weten	niet	wie	 tot	welke	groep	behoort.	Beide	
groepen	worden	vooraf	en	na	drie	maanden	gemeten.	

Het	 is	duidelijk	dat,	 als	het	 tweede	onderzoek	een	positief	 resultaat	 toont,	
het	 resultaat	 als	 veel	 betrouwbaarder	 beschouwd	 zal	worden	dan	dat	 van	
het	eerste	onderzoek.		

Maar	RCTs	zijn	veel	duurder	om	uit	te	voeren.	Van	de	600	TM-studies	die	tot	
nu	 toe	 uitgevoerd	 zijn,	 is	 de	 meerderheid	 in	 de	 jaren	 70	 en	 80	 gebeurd,	
meestal	 door	 enthousiaste	 onderzoekers	 van	universiteiten	 overal	 ter	we-
reld,	maar	met	een	kleiner	budget.	Daardoor	konden	ze	meestal	alleen	maar	
onderzoeken	 van	 een	 lagere	 kwaliteit	 uitvoeren.	 Pas	 de	 laatste	 paar	 jaren	
werd	steeds	meer	budget	ter	beschikking	gesteld	(onder	andere	$25	miljoen	
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van	de	National	Institute	of	Health	om	het	TM-onderzoek	te	ondersteunen).	
Het	resultaat	is	dat	van	de	600	TM-studies	er	slechts	60	RCT’s	zijn.	
	
Maar	hier	is	het	interessante	aspect.	Bij	studies	van	een	hoge	kwaliteit	is	het	
resultaat	“zuiverder”,	omdat	andere	mogelijke	causale	factoren	er	met	opzet	
uitgefilterd	zijn.	Als	de	 resultaten	op	enige	manier	beïnvloed	worden	door	
vooroordelen	van	de	onderzoeker,	verwachtingseffecten	of	andere	factoren,	
dan	zullen	onderzoeken	van	een	hogere	kwaliteit	minder	goede	resultaten	
geven	 dan	 die	 van	 een	 lagere	 kwaliteit.	 Bij	 TM-onderzoek	 was	 het	 tegen-
overgestelde	het	geval.	Een	analyse	van	meerdere	TM-onderzoeken	 toonde	
aan	dat	de	TM-studies	van	een	hogere	kwaliteit,	met	een	zuiverder	resultaat,	
meestal	betere	effecten	toonden	dan	de	studies	van	een	lagere	kwaliteit*.	

En	trouwens,	hoeveel	andere	behandelingen	of	medicijnen	ken	jij	die	zestig	
RCT’s	 hebben	 die	 hun	 doeltreffendheid	 bevestigen?	Heel	weinig,	 kan	 ik	 je	
verzekeren.	Meestal	zijn	een	2-3	RCT’s	voldoende	om	behandelingen	of	me-
dicijnen	terugbetaald	te	krijgen.	

Heel	 vaak	worden	 verschillende	 onderzoeken	 bovendien	 nog	 eens	 samen-
gevoegd	 in	 een	 ‘meta-analyse’.	Net	 zoals	 een	 individueel	 onderzoek	de	ge-
middelde	resultaten	van	verschillende	proefpersonen	bekijkt,	zal	een	meta-
analyse	de	gemiddelde	resultaten	van	verschillende	studies	berekenen.	Als	
er	dan	gemiddeld	nog	steeds	een	positief	resultaat	vastgesteld	wordt,	wordt	
dit	beschouwd	als	 zelfs	nog	betrouwbaarder.	Meer	dan	10	van	deze	meta-
analyses	zijn	uitgevoerd	over	TM-onderzoeken,	meer	dan	voor	eender	wel-
ke	andere	behandeling	ter	wereld.	Ze	toonden	allemaal	uitzonderlijke	posi-
tieve	effecten.	
	

2.	Waarschijnlijkheid	
We	hebben	 dit	 al	 eerder	 besproken	 ;	 in	 de	 humane	wetenschappen	 is	 het	
nooit	mogelijk	om	100%	zeker	te	zijn	dat	een	oorzaak	(zoals	een	nieuw	me-
dicijn)	 verantwoordelijk	 is	 voor	een	effect	 (gelukkiger	 zijn),	 omdat	 er	 veel	
verschillende	 factoren	 zijn	 die	 de	 toestand	 van	 de	 menselijke	 geest	 beïn-
vloeden	(promotie	op	het	werk,	verliefd	worden,	enz.).	
	
Maar	we	kunnen	tenminste	proberen	om	zo	dicht	mogelijk	bij	de	100%	ze-
kerheid	te	komen.	De	regel,	zoals	we	al	gezien	hebben,	is	dat	hoe	groter	de	
effectgrootte	 (de	 verbetering),	 en	 hoe	 groter	 de	 groep	mensen	 bij	wie	 het	
effect	consistent	is,	hoe	kleiner	de	kans	dat	het	een	toeval	kan	zijn.	
	
																																																																				
*	Alcoholism	Treatment	Quarterly	11:	13–87,	1994	
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De	wetenschappelijke	norm	is	dat	we	minstens	95%	zeker	moeten	zijn,	voor	
we	aanspraak	kunnen	maken	op	een	“significant”	effect.	Dit	betekent	dat	de	
kans	op	toeval	(waarschijnlijkheid,	of	probability,	zoals	wetenschappers	het	
meestal	noemen)	kleiner	moet	zijn	dan	5	op	100.	Dit	wordt	aangeduid	met	
p<0.05,	of	meestal	gewoon	p<.05	
	
Hoe	kleiner	de	waarschijnlijkheid,	hoe	betrouwbaarder	het	resultaat	is.	Dus	
p<.01	(99%	zekerheid)	is	5	keren	beter	dan	p<.05,	en	p<.001	(99,9%	zeker-
heid)	is	50	keren	beter	dan	p<.05.	Hoe	kleiner	de	p-waarde,	hoe	beter.	
	
In	vele	gevallen	is	de	waarschijnlijkheid	in	een	onderzoek	veel	belangrijker	
dan	het	effect	zelf.	Een	verbetering	van	30%	is	waardeloos	(insignificant)	als	
de	kans	op	toeval	50%		is.	Maar	een	verbetering	van	10%	wordt	beschouwd	
als	hoog	significant	als	de	kans	op	toeval	kleiner	is	dan	1%.	
	

De	meeste	van	de	TM-studies	overtreffen	in	grote	mate	de	p<.05	norm,	met	p	
waarden	die	variëren	van	ergens	tussen	de	vijftig	tot	één	miljoen	keren	klei-
ner.	Dat	is	meestal	veel	beter	dan	de	meeste	andere	behandelingen.		

Het	 eerdere	 onderzoek	 over	 zelfactualisatie	was	 een	 goed	 voorbeeld,	met	
een	p-waarde	van	1	op	5	miljoen	(p=.0000002),	250	000	keren	beter	dan	de	
standaard.	We	zullen	zien	dat	sommige	TM-veld	effect	onderzoeken	een	ge-
combineerde	kans	op	toeval	hebben,	die	meer	dan	1	biljoen	keren	kleiner	is	
dan	de	norm.	

Wat	betekent	dit	allemaal?	Dat	de	effecten	van	transcenderen	meestal	zowel	
uitzonderlijk	groot	als	zeer	consistent	zijn	bij	een	grote	groep	mensen.	Dat	
betekent	dat	we	met	een	hoge	mate	van	betrouwbaarheid	kunnen	verwach-
ten	dat	iedereen	deze	effecten	zal	hebben.	

3.	 Intercollegiale	 toetsing	 (peer-review)	 en	 publicatie	 in	 weten-
schappelijke	tijdschriften	

Om	de	wetenschappelijke	gemeenschap	te	beschermen	tegen	“iedereen	die	
bewijst	 wat	 ze	willen	 bewijzen”,	 worden	 studies	meestal	 pas	 echt	 serieus	
genomen	 als	 ze	 gepubliceerd	 worden	 in	 wetenschappelijke	 tijdschriften.	
Vóór	een	tijdschrift	beslist	om	te	publiceren	vraagt	het	aan	een	onafhanke-
lijke	groep	wetenschappers	die	bekend	zijn	met	het	onderwerp	om	de	stu-
die	te	evalueren,	een	proces	dat	in	het	Engels	peer-review	genoemd	wordt,	
en	te	kijken	of	alles	correct	gebeurd	is.	Hoe	prestigieuzer	het	tijdschrift,	hoe	
strikter	de	criteria	van	evaluatie,	voor	ze	iets	publiceren.	
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Meer	dan	350	TM-onderzoeken	zijn	door	dit	proces	gegaan	en	zijn	gepubli-
ceerd	in	meer	dan	100	wetenschappelijke	tijdschriften	over	de	hele	wereld,	
inclusief	zo	goed	als	al	de	meest	prestigieuze	tijdschriften.	

Er	 bestaan	 erg	weinig	 andere	 methoden	 met	 zoveel	 gepubliceerd	 onder-
zoek.	

Van	alle	350	gepubliceerde	studies	over	TM	heeft	geen	enkele	studie	een	ne-
gatief	effect	vastgesteld.	

4.	Onafhankelijke	replicatie	van	onderzoek		

Als	de	resultaten	echt	wetenschappelijk	zijn,	dan	verwacht	de	wetenschap-
pelijke	 gemeenschap	 dat	 ze	 ook	 onafhankelijk	 herhaald	 kunnen	 worden	
door	andere	onderzoekers.	Dit	is	de	beste	manier	om	te	weten	of	het	resul-
taat	werkelijk	op	zichzelf	stand	houdt,	 in	plaats	van	afhankelijk	 te	zijn	van	
een	specifieke	groep	proefpersonen	 (misschien	van	een	bepaalde	cultuur),	
of	van	de	onderzoeker	die	de	studie	uitvoert.	

Het	 feit	 dat	 er	 zoveel	 onderzoek	 is,	 van	 zoveel	 universiteiten	 (tot	 nu	 toe	
hebben	meer	dan	250	universiteiten	en	onderzoeksinstituten	deelgenomen	
aan	het	TM-onderzoek),	betekent	dat	de	meeste	resultaten	die	we	zien,	tien-
tallen	keren	over	de	hele	wereld	herhaald	zijn.	

Hoewel	veel	van	de	eerste	studies	op	verschillende	gebieden	uitgevoerd	zijn	
door	onderzoekers	van	 instituten	verbonden	aan	de	TM-organisatie	 (zoals	
de	Maharishi	University	of	Management),	is	er	een	consequente	trend	:	on-
afhankelijke	 verificatie	 door	 instituten	 die	 op	 geen	 enkele	manier	 verbon-
den	 zijn	 met	 de	 TM-organisatie,	 heeft	 precies	 dezelfde	 of	 vaak	 zelfs	 betere	
resultaten	vastgesteld.	Wat	 de	 resultaten	 ook	waren,	 ze	 kwamen	niet	 van-
wege	de	bevooroordeling	van	de	onderzoekers.	

Besluit	 :	 	De	resultaten	van	alle	TM-onderzoek	 lijken	misschien	te	mooi	om	
waar	te	zijn,	maar	volgens	alle	wetenschappelijke	normen	is	het	onderzoek	
van	de	hoogste	kwaliteit,	veel	hoger	dan	de	meeste,	om	niet	te	zeggen	alle,	
andere	behandelingen	waarop	ons	volledige	moderne	geneeskunde	systeem	
gebaseerd	is.	

Laten	we	enkele	van	deze	studies	bekijken.	Om	ze	allemaal	te	bekijken	zou-
den	we	een	boek	op	zich	nodig	hebben	 (of	meerdere	boeken,	want	er	 zijn	
meer	dan	6000	pagina’s	wetenschappelijk	onderzoek	 rond	TM,	en	dat	 zijn	
grote	pagina’s,	met	kleine	tekst).	In	plaats	van	ze	allemaal	te	vermelden	heb	
ik	er	hier	enkele	van	de		belangrijkste	samengevat.	
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Levens	 veranderen:	 De	 langetermijneffecten	 van	
transcenderen		
	

We	hebben	al	gezien	hoe	TM	PTSS,	volgens	alle	normen	beschouwd	als	on-
geneeslijk,	kan	genezen.	Zo	zijn	er	veel	meer	voorbeelden	waar	transcende-
ren	aandoeningen	aanzienlijk	kan	verbeteren,	of	zelfs	volledig	kan	genezen.		

Vele	van	deze	zijn	problemen	waarvoor	de	moderne	geneeskunde	eigenlijk	
geen	oplossing	heeft	(de	zogezegde	“chronische	problemen”).	Het	enige	wat	
ze	kunnen	doen,	is	medicatie	voorschrijven	om	de	symptomen	te	verminde-
ren,	maar	zonder	het	eigenlijke	probleem	zelf	op	te	lossen.	(zeer	goed	voor	
de	business,	niet	zo	goed	voor	ons).	Als	nu	blijkt	dat	er	een	oplossing	is	die	
werkt,	zou	dit	dan	niet	meer	aandacht	moeten	krijgen?	

Minder	Stress	
Meer	dan	 	150	studies	 hebben	 de	 effecten	 van	TM	 gedocumenteerd	 op	 het	
verminderen	van	stress	en	op	alle	geestelijke	problemen	die	er	het	gevolg	
van	zijn.	

Minder	angst/nervositeit:	Een	meta-
analyse	door	Stanford	University	van	
146	 meditatieonderzoeken	 stelde	
dat	 de	 gemiddelde	 effectgrootte	 van	
38	TM-studies	(0,8	-	een	groot	effect)	
twee	 keren	 groter	 was	 om	 angst	 te	
verminderen	dan	om	het	even	welke	
andere	 medicatie	 of	 relaxatie	 tech-
niek	die	 onderzocht	werd	 (p<.001)*.	
Concentratietechnieken	 hadden	 een	
negatief	effect	op	angst.	

Een	 andere	 meta-analyse	 van	 al-
leen	de	onderzoeken	van	de	hoog-
ste	 kwaliteit,	 16	 randomized	 con-
trolled	 trials	 met	 een	 totaal	 van	
1293	 proefpersonen,	 stelde	 vast	
dat	 het	 effect	 van	 TM	 het	 sterkst	
was	bij	mensen	met	extreme	angst.	
Mensen	bij	wie	de	angst	 in	het	90e	
percentiel	scoorde	(hoger	dan	90%	

																																																																				
*	Journal	of	Clinical	Psychology	45:	957–974,	1989,	
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van	de	bevolking)	merkten	na	 slechts	 een	paar	weken	TM-beoefening	 een	
zodanig	sterke	verbetering	dat	hun	score	verschoof	naar	het	57e	percentiel	
(waar	het	50e	percentiel	het	gemiddelde	van	de	bevolking	is,	bijna	normaal,	
met	 andere	 woorden.)	 Dit	 uitzonderlijk	 groot	 effect,	 consistent	 over	 een	
zeer	 grote	 groep	proefpersonen,	 resulteerde	 in	 een	waarschijnlijkheid	 van	
één	in	twee	miljoen,	100	000	keer	beter	dan	de	norm.	(p=0.0000005).		

Deze	 studie	 werd	 in	 2013	 gepubliceerd	 in	 het	 Journal	 of	 Alternative	 and	
Complementary	Medicine*	en	werd	dat	jaar	één	van	de	meest	geciteerde	stu-
dies	van	het	tijdschrift.		

Meer	dan	50	onderzoeken	hebben	de	effecten	van	 transcenderen	op	angst	
bevestigd.	

Afname	 van	 depressie	 :	 Gezien	 transcenderen	 serotonine	 significant	 doet	
stijgen	kunnen	we	verwachten	dat	dit	een	sterk	effect	zal	hebben	op	depres-
sie.	Dat	is	precies	wat	meer	dan	20	onderzoeken	over	TM	en	depressie	vast-
gesteld	hebben.	Dit	zijn	er	twee	van.	

Een	meta-analyse	van	twee	RCT’s	gefinancierd	door		de	U.S.	National	Institu-
te	of	Health	(NIH)	stelde	bij	110	proefpersonen	met	een	klinische	depressie	
een	vermindering	van	48	%	vast	binnen	de	drie	maanden	van	TM	beoefe-
nen,	tegenover	geen	verbetering	in	de	controlegroep		(p<.001)†‡.	

In	een	andere	studie	in	samenwer-
king	met	de	Amerikaanse	regering	
merkte	men	 een	 significante	 afna-
me	van	depressie	bij	regeringsme-
dewerkers	van	een	hoog	beveiligd	
instituut	(=	zeer	stressvol),	die	TM	
geleerd	 hadden.	 De	 controlegroep	
die	 een	 cursus	 stressmanagement	
volgde	 (op	 hetzelfde	 moment	 als	
toen	de	TM-groep	TM	leerde)	ver-
toonde	 een	 significante	 toename	
van	depressie.	

																																																																				
*	Journal	of	Alternative	and	Complementary	Medicine	19(10):1-12,	2013	
†	Ethnicity	&	Disease	17:	72–77,	2007	

‡	American	Journal	of	Hypertension	22:	1326–1331,	2009	
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Beter	 slapen:	 	 Een	 te	 laag	 serotonine	 gehalte	 is	 ook	verbonden	met	 slaap-
problemen.	Dus	is	het	geen	verrassing	dat	TM	ook	hier	zal	helpen.	Een	stu-
die	 in	Canada	en	een	ander	onderzoek	door	het	 Japanse	Ministerie	van	 In-
dustriële	 Gezondheid	 onder-
zochten	dit.		

Ze	 ontdekten	 significante	 ver-
beteringen	 in	 de	 tijdsduur	 om	
in	slaap	te	vallen	(p<.001)	en	de	
slaapkwaliteit	(p<.01)*	in	verge-
lijking	 met	 de	 basislijn	 of	 con-
troles.		

Meer	 dan	 20	 andere	 studies	
hebben	 de	 effecten	 op	 slape-
loosheid	bevestigd.		

Vaststellingen	 uit	 ander	 onderzoek:	 een	 betere	 emotionele	 stabiliteit	 en	
stressweerstand,	afname	van	burn-out,	impulsiviteit,	obsessief-compulsieve	
stoornissen,	neurose,	gedragsproblemen,	emotionele	uitputting.	

Betere	Gezondheid	
Meer	dan	200	studies	hebben	de	effecten	van	TM-beoefening	op	een	verbe-
terde	gezondheid	onderzocht.	Hier	zijn	er	enkele	van.	

Verminderde	hoge	bloeddruk,	diabetes,	hartaandoening:	We	hebben	al	 ge-
zien	welke	rol	cortisol	speelt	bij	cardiovasculaire	problemen,	dus	geen	ver-
assingen	hier.	

Het	US	Institute	of	Health	(NIH)	heeft	de	reputatie	enkel	onderzoek	van	de	
hoogste	 kwaliteit	 te	 ondersteunen.	 De	 voorbije	 20	 jaar	 heeft	 het	 NIH	 $25	
miljoen	vrijgemaakt	 om	onderzoek	naar	de	 effecten	 van	TM	op	 cardiovas-
culaire	aandoeningen	te	steunen.	

Eén	 door	 het	 NIH	 gefinancierde	
RCT	met	127	proefpersonen	stelde	
een	 vermindering	 van	 de	 bloed-
druk	vast	van	10.7/6.4	mm	Hg	 	 in	
vergelijking	 met	 geen	 significante	
verandering	 in	 de	 controlegroep	
(p<.0004).	De	Progressieve	Muscle	
Relaxation-groep	 vertoonde	 ook	

																																																																				
*	Japanese	Journal	of	Public	Health	37	(10	Suppl.):	729		
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een	kleine	daling	maar	drie	keer	minder	dan	de	TM-	groep*.	

Een	 door	 het	NIH	 gefinancierde	meta-analyse	 van	 negen	RCTs	met	 TM	 en	
hypertensie	stelde	vast	dat	TM	de	enige	alternatieve	methode	was	waarvan	
het	effect	bewezen	is	(p=.0002)†.		

De	American	Heart	Association	(AHA)	adviseerde	als	gevolg	van	dit	onder-
zoek	 dat	 artsen	 TM	 kunnen	 voorschrijven	 als	 een	 klinische	 behandeling	
voor	hoge	bloeddruk.	Ze	gaven	ook	het	advies	om	geen	enkele	andere	medi-
tatietechniek	voor	te	schrijven	(inclusief	Yoga	en	Mindfulness)	vanwege	een	
gebrek	aan	consistente	resultaten.	Soms	waren	er	positieve	resultaten,	soms	
negatieve,	meestal	 geen.	TM	was	volgens	de	AHA	de	 enige	meditatie	 tech-
niek	die	consistent	positieve	resultaten	kon	voorleggen‡.	

Andere	door	het	NIH	gefinancierde	gerandomiseerde	gecontroleerde	 trials	
hebben	ook	een	verminderde	insuline-resistentie	vastgesteld	(type	2	diabe-
tes)	 en	 verminderde	 arteriosclerose§.	 Een	 lange-termijn	 NIH-onderzoek	
waarin	een	groep	van	200	bestaande	hartpatiënten	willekeurig	opgesplitst	
werden	 in	 een	 TM-groep	 en	 een	 controlegroep,	 ontdekte	 bij	 de	 TM-groep	
een	vermindering	van	48%	in	hartaanvallen,	beroerten	en	dood.	Toen	men	
in	 de	 TM	 group	 enkel	 bij	 diegenen	 keek	 die	 zeer	 regelmatig	 in	 hun	 TM-
beoefening	waren,	was	de	daling	zelfs	61%.	Het	beste	wat	men	met	medicij-
nen	kan	bereiken	wordt	ingeschat	op	30%.	

Verminderde	cholesterol:	Twee	RCT’s,	één	van	het	Kaiser	Permanent	Medi-
cal	 Center	 in	 Oakland,	 Californië,	 en	 een	 andere	 in	 de	 Tel	 Aviv	 University	
Medical	 School	 in	 Israël	 ontdekten	 allebei,	 onafhankelijk	 van	 elkaar,	 een	
vermindering	van	30mg/dl	 in	de	 totale	 cholesterolniveaus	na	 een	 jaar	TM	
beoefenen	 (p<.005	 en	 p<.001)	 versus	 geen	 significante	 verandering	 in	 de	
controlegroep.	 De	 controlegroep	was	 aangemoedigd	 om	 hun	 levensstijl	 te	
veranderen,	 terwijl	 aan	de	TM-groep	geen	verandering	 gevraagd	werd,	 al-
leen	twee	keren	per	dag	20	minuten	mediteren.	

Het	 overwinnen	 van	 verslavingen:	 Verslavingen	 zijn	 berucht	 omwille	 van	
het	feit	dat	ze	zo	moeilijk	te	behandelen	zijn.	Dat	komt	omdat	ze	een	hersen-
component	hebben	(het	uitschakelen	van	de	prefrontale	cortex	die	onze	im-
pulsen	controleert),	een	lichamelijke	component	en	een	geestelijke	compo-

																																																																				
*	Hypertension	26:	820–827,	1995	

†	Current	Hypertension	Reports 9:	520–528,	2007	

‡ Hypertension June 2013 

§	Stroke 31: 568–573, 2000	
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nent	 (verslaafden	 willen	 zich	 goed	 voelen).	 Omdat	 transcenderen	 op	 alle	
drie	niveaus	tegelijkertijd	werkt,	blijkt	het	een	uiterst	doeltreffende	manier	
te	zijn	om	verslavingen	te	overwinnen.	De	meeste	mensen	die	TM	leren,	zo-
als	het	verhaal	van	mijn	vriend	aan	het	begin	van	dit	hoofdstuk,	gaan	op	den	
duur	spontaan	minder	roken,	drinken	en	drugs	gebruiken.	Vaak	stoppen	ze	
zelfs	volledig.	Ze	beginnen	zich	gewoon	goed	in	hun	eigen	vel	te	voelen,	en	
de	gedachte	om	ze	te	gebruiken	komt	gewoon	niet	meer	op.	

Dit	blijkt	duidelijk	uit	het	onderzoek.		

Een	 meta-analyse	 van	 179	 studies	 naar	 verslavingen,	 inclusief	 20	 TM-
onderzoeken	met	meer	 dan	 4000	 proefpersonen,	 ontdekte	 dat	 het	 gemid-
delde	effect	van	TM	drie	 tot	vier	keer	doeltreffender	was	om	verslaving	 te	
overwinnen	dan	elke	andere	methode	die	onderzocht	was	(p=.0006	bij	ro-
ken,	p=.009	bij	alcohol	en	p=.00009	bij	drugverslaving)*.		

Minder	hospitalisaties:	Verzekeringsstatistieken	van	2000	TM	beoefenaars	
werden	 vergeleken	 met	 de	 standaard	 (gemiddeldes	 van	 600	000	 andere	
mensen	in	de	verzekeringsdatabase)	over	een	periode	van	vijf	jaar.	Jongere	
TM-beoefenaars	hadden	50%	minder	dokter	bezoeken	en	ziekenhuisopna-
men,	 terwijl	de	daling	bij	de	oudere	beoefenaars	 (ouder	dan	40	 jaar)	 zelfs	
70%	was	(p<.0001	bij	beiden)†.	

Hoe	ouder	we	worden,	hoe	meer	het	gewicht	van	de	stenen	in	onze	rugzak	
onze	 gezondheid	 beïnvloedt.	 Het	 lijkt	 dus	 logisch	 dat	 het	 verwijderen	 van	
deze	stenen	een	groter	verschil	zal	maken.	

	

Kan	je	je	inbeelden	wat	een	daling	van	70%	van	ziektekosten	in	de	duurste	
groep	 (de	oudere	groep)	zou	kunnen	betekenen	voor	het	budget	van	onze	
regeringen	(en	dus	onze	belastingen)?	

																																																																				
*	Alcoholism Treatment Quarterly 11: 13–87, 1994	

†	Psychosomatic	Medicine	49:	493–507,	1987	
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Toen	onderzoekers	in	meer	detail	gingen	kijken	naar	de	reden	voor	een	zie-
kenhuisopname,	stelden	ze	vast	dat	bevallingen	(een	goede	 reden	om	naar	
het	ziekenhuis	te	gaan)	hoger	scoorden	in	de	TM-groep.	Maar	als	we	naar	de	
andere	 16	 ziektecategorieën	 kijken,	 dan	 waren	 hospitalisaties	 significant	
lager	 in	alle	 categorieën,	waaronder	87%	minder	ziekenhuisopnames	voor	
hartaandoeningen	en	60%	minder	gevallen	van	kanker.	

	

Minder	 gezondheidsonkosten:	 Om	 er	 zeker	 van	 te	 zijn	 dat	 de	 verbetering	
van	de	gezondheid	te	wijten	was	aan	TM	zelf,	in	plaats	van	aan	een	gezonde	
levensstijl	waarvan	TM	mogelijk	een	onderdeel	is,	werden	de	gezondheids-
onkosten	van	1418	Canadese	TM-beoefenaars	vergeleken	met	controles	 in	
gelijkaardige	 levensomstandigheden	 (geslacht,	 leeftijd,	 opvoeding,	 enz.)	
over	een	periode	van	14	 jaar	 :	negen	 jaar	voor	ze	TM	 leerden,	vijf	 jaar	na-
dien.	

Vóór	 ze	 het	 leerden,	 waren	 de	
gezondheidsonkosten	 in	 de	 TM-
groep	 lichtjes	 hoger	 dan	 in	 de	
controlegroep.	 TM	 was	 dus	 dui-
delijk	 geen	 deel	 van	 een	 gezon-
dere	 levensstijl.	 	 Nadat	 ze	 het	
geleerd	 hadden,	 begonnen	 de	
kosten	 echter	 geleidelijk	 te	 da-
len.	Na	vijf	 jaar	 lagen	ze	50%	la-
ger	(p=.006)*.		

																																																																				
*	American	Journal	of	Health	Promotion 14: 284–291, 2000	
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Fybromyalgie	 :	 Een	 andere	 indrukwekkende	 studie	 stelde	 een	 totale	 ver-
mindering	 van	 97%	 van	 Fybromyalgie	 symptomen	 vast	 na	 2	 jaar	 TM-
beoefening*.	De	grootste	verbetering	werd	 in	de	eerste	3	maanden	vastge-
steld.	Fybromyalgie	wordt	gekenmerkt	door	onverklaarbare	spierpijn	en	is	
gerelateerd	 aan	 te	 lage	 serotonine	 gehalten.	 Het	 wordt	 vaak	 veroorzaakt	
door	 traumatische	 stress.	 Volgens	 de	moderne	 geneeskunde	 is	 het	 niet	 te	
genezen.	

Andere	 verbeteringen:	 Uit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 transcenderen	 bijna	 alle	
meetbare	aspecten	van	de	gezondheid	verbetert,	met	inbegrip	van	migraine,	
chronisch	 vermoeidheidssyndroom,	 spierpijn,	 astma,	 tandheelkundige	 ge-
zondheid	 enz.	 Recent	 onderzoek	 toont	 ook	 veelbelovende	 resultaten	 voor	
Alzheimer	en	Parkinsonisme.	

Betere	Werking	van	de	Hersenen		
Meer	dan	80	studies	hebben	de	effecten	van	TM	bevestigd	op	het	verbeteren	
van	de	hersenfunctie.	

Een	verbeterd	IQ:	Tegen	onze	adolescentie	zijn	onze	hersenen	volledig	ont-
wikkeld.	Het	 IQ	dat	we	dan	hebben	 is	waar	we	voor	de	rest	van	ons	 leven	
aan	vastzitten.	Nadien	kunnen	we	geen	verbeteringen	meer	verwachten.	We	
kunnen	alleen	maar	hopen	dat	het	niet	te	snel	terug	achteruit	gaat.		

TM-onderzoek	 toont	 aan	 dat	 dit	
idee	volledig	voorbijgestreefd	is.	

Onderzoekers	namen	een	IQ-test	
af	 van	 een	 groep	 studenten	 aan	
de	 Maharishi	 University	 of	 Ma-
nagement	 die	 TM	 hadden	 ge-
leerd	(en	meerdere	van	hen	ook	
het	 gevorderde	 TM-Sidhi	 pro-
gramma,	 zie	 later)	 en	 van	 een	
controlegroep	van	studenten	die	
geen	TM	beoefenden.		

Toen	 beide	 groepen	 twee	 jaar	
later	opnieuw	getest	werden,	vertoonde	de	controlegroep,	zoals	voorspeld,	
geen	stijging.	Aan	de	andere	kant	steeg	de	TM-groep	met	5	punten,	een	sig-

																																																																				
*	Clinical	 Rheumatology Jan, 27th 2012. This is just a first pilot study and more re-
search is needed to confirm it. 	
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nificante	 stijging	 die	 normaal	 gezien	 als	 onmogelijk	 beschouwd	 wordt	
(p<.0001)*.	

Holistische	 verbetering	 van	 de	 intellectuele	 prestatie:	 Wanneer	 kinderen	
TM	beoefenen,	terwijl	hun	hersenen	nog	in	ontwikkeling	zijn,	zijn	de	resul-
taten	zelfs	nog	indrukwekkender.		

Een	meta-analyse		van	drie	RCT’s	met	360	kinderen	toonde	significante	ver-
beteringen	aan	bij	de	TM-groep	 in	vergelijking	met	de	controlegroepen	op	
vlak	 van	 vloeibare	 intelligentie,	 (p=.001),	 mentale	 efficiëntie	 	 (p=.0003),	
praktische	 intelligentie	 (p=.00009),	 veldonafhankelijkheid	 (p=.00000004),	
en	creativiteit	(p=.0000000008,	60	miljoen	keren	beter	dan	de	wetenschap-
pelijke	norm	van	p<.05.)†.	

Verminderde	 ADHD:	 ADHD	 is	 gerelateerd	 aan	 een	 abnormaal	 lage	 EEG-
coherentie.	Adolescenten	tussen	de	12	en	de	14	jaar	oud	met	ernstige	ADHD	
werden	willekeurig	verdeeld	in	een	TM-groep	en	een	vertraagde-start	con-
trolegroep	(die	3	maanden	later	TM	leerde).	

Bij	de	TM-groep	stelden	ze	na	drie	
maanden	 een	 significante	 stijging	
vast	 in	 EEG-coherentie	 alsook	 een	
significante	 vermindering	 van	
ADHD	 symptomen,	 versus	 geen	
verbetering	 in	 de	 controlegroep.	
De	 onderzoekers	 zagen	 dezelfde	
verbetering	 toen	de	controlegroep	
ook	TM	leerde.	Na	6	maanden	wa-
ren	hun	scores	bijna	normaal‡.		

	

	

Als	 onderdeel	 van	 het	
onderzoek	vroeg	men	aan	
de	 kinderen	 hoe	 aange-
naam	ze	hun	TM-oefening	
vonden.	 De	 gemiddelde	
score	 van	 het	 antwoord	

																																																																				
*	Personality	and	Individual	Differences	12:	1105–1116,	1991	
†	Intelligence 29: 419–440, 2001	

‡	Mind	&	Brain,	The	Journal	of	Psychiatry (2011,	Vol	2,	No	1,	p	78)	
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was	5,3	op	een	schaal	van	0	(totaal	niet)	tot	7	(heel	aangenaam).	

Uit	deze	studie,	alsook	de	meer	dan	50	gepubliceerde	EEG	TM	onderzoeken,	
blijkt	dus	dat	we	hier	mogelijk	een	natuurlijke,	effectieve	behandeling	voor	
ADHD	gevonden	hebben,	die	bovendien	zelfs	aangenaam	 is	om	 te	doen.	 Ik	
ben	er	zeker	van	dat	de	farmaceutische	industrie	hier	dol	op	zal	zijn.	

Vaststellingen	 uit	 ander	 onderzoek:	 betere	 concentratie,	 beter	 geheugen,	
betere	 academische	 resultaten,	 correlatie	 tussen	 duur	 van	 TM-beoefening	
en	verbeterd	IQ	en	academische	resultaten,	verminderd	autisme.	

Een	hervorming	van	het	onderwijs	die	werkt	

Meer	dan	60	studies	hebben	de	nuttige	effecten	van	TM	als	onderdeel	van	
het	schoolleerplan	bevestigd.	Al	deze	onderzoeken	zijn	meestal	bijkomende	
bevestigingen	van	de	effecten	die	we	eerder	al	gezien	hebben.	Maar	sommi-
ge	studies	onderzochten	ook	nieuwe	factoren,	zoals	minder	burn-out	en	een	
verbeterd	EQ	bij	leraren,	en	een	verbeterde	emotionele	competentie,	gedrag	
en	wiskundige	en	taalkundige	vaardigheden	bij	leerlingen.	

Het	San	Francisco	Unified	School	District	heeft	de	voorbije	acht	jaar	in	hun	
scholen	de	 effecten	van	TM-beoefening	bestudeerd	bij	meer	dan	700	 leer-
lingen	 en	 leraren.	 Ze	 stelden	 vast	 dat	 het	 invoeren	 van	 transcenderen	 als	
onderdeel	van	het	schoolleerplan,	slechts	twee	keren	per	dag	gedurende	15	
minuten*	voor	een	complete	transformatie	in	hun	scholen	zorgde.	Voor	een	
volledige	 beschrijving	 van	 het	 onderzoek	 en	 referenties	 ga	 naar	
www.cwae.org/research_intro.php.	

Verbeteringen	bij	leraren:	

Minder	burn-out	en	minder	emotionele	uitputting:	Een	RCT	met	78	leraren	
stelde	vast	dat	leraren	die	TM	leerden,	significant	minder	burn-out	en	emo-
tionele	uitputting	vertoonden	na	vier	maanden	 in	vergelijking	met	de	con-
trolegroep.	Leraren	die	al	burn-out	hadden,	zagen	een	significante	verbete-
ring.	

Verbeterde	emotionele	intelligentie:	Een	RCT	met	98	leraren	stelde	vast	dat	
leraren	die	TM	leerden,	na	vier	maanden	een	significante	toename	van	emo-
tionele	 intelligentie	 (EQ)	 hadden	 in	 vergelijking	 met	 de	 controlegroep	
(p<.001).	EQ	is	gecorreleerd	met	het	vermogen	tot	leiderschap	en	werkpro-
ductiviteit.	 De	 TM-groep	 vertoonde	 bovendien	 een	 verbeterde	 herseninte-
gratie,	een	verminderde	stresswaarneming,	depressie,	angst	en	woede.	

																																																																				
*	kinderen	doen	10-15	min	TM,	volwassenen	20	
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De	leerlingen	
Minder	stresssymptomen:	Een	RCT	met	98	leerlingen	stelde	bij	de	TM-groep	
een	verminderde	psychologische	stress,	woede,	vermoeidheid	en	een	ver-
hoogde	slaapkwaliteit	vast	in	vergelijking	met	de	controlegroep.	

Verminderde	 stress,	 verbeterd	 zelfvertrouwen:	 De	 leerlingen	 ervoeren	 na	
vijf	maanden	TM	beoefenen	een	ver-
beterd	zelfbeeld	(p<.007),	een	verbe-
terde	 sterkte	 van	 het	 karakter	
(p<.05),	 minder	 stemmingsstoornis-
sen	 (p<.001),	 en	 minder	 angst	
(p<.001)		ten	opzichte	van	hun	eigen	
basislijn.			

Een	andere	studie	bij	333	leerlingen	
stelde	 	vergelijkbare	resultaten	vast:	
verminderde	 angst	 (p<.001)	 en	 een	
verhoogd	zelfbeeld	(p<.001).	

Verbeterde	 emotionele	 competentie:	 125	 leerlingen,	 die	 TM	 leerden,	 ver-
toonden	na	één	jaar	significante	verbeteringen	in	relationele	vaardigheden,	
optimistisch	 denken,	 doelgericht	 gedrag	 en	 besluitvorming	 in	 vergelijking	
met	een	controleschool.	

Verbetering	van	gedrag:	Nadat	TM	
in	de	Visitacion	Valley	school	geïn-
troduceerd	 was	 daalde	 het	 aantal	
schorsingen	met	63%	in	het	eerste	
jaar	 en	 met	 79%	 gedurende	 vier	
jaar.	 Voor	 het	 experiment	 startte,	
had	 Visitacion	 Valley	 de	 hoogste		
graad	 aan	 schorsingen	 in	 San	
Francisco,	 na	 vier	 jaar	 had	 het	 de	
laagste.		

In	 een	 andere	 school	 (Burton)	
daalde	het	aantal	 schorsingen	met	
77%	gedurende	de	twee	jaar	nadat	TM	geïntroduceerd	was		

Verbeterde	wiskundige	en	taalkundige	vaardigheden:	198	leerlingen	die	TM	
leerden,	 verbeterden	 zowel	 hun	wiskundige	 	 (p=.001)	 als	 hun	 taalkundige	
vaardigheden	 (p=.005)	 in	 vergelijking	met	 de	 controlegroepen.	 Beide	 zijn	
vaardigheden	die	normaal	gezien	heel	moeilijk	te	verbeteren	zijn.	
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De	relatie	tussen	de	regelmaat	van	het	beoefenen	van	TM	en	de	verbeterin-
gen:	Een	analyse	toonde	een	sterke	correlatie	aan	tussen	de	regelmaat	van	
TM	beoefenen	 en	 de	 verbetering	 in	 academische	 scores.	 Dit	 bevestigd	 dat	
TM	de	beste	resultaten	heeft	wanneer	het	regelmatig	beoefend	wordt.	

Vinden	kinderen	TM	leuk?	Een	Tevredenheidsonderzoek	

Een	enquête	door	het	San	Francisco	Unified	School	District	bij	600	leraren	en	
leerlingen	die	deelnamen	aan	het	TM	onderzoek	stelde	vast	dat	95%	van	hen	
vonden	dat	TM:	

1. gemakkelijk	te	beoefenen	was,		

2. doeltreffend	 om	 stress	 te	 verminderen	 en	 helderheid	 van	 geest	 te	
vergroten,	en		

3. voor	hen	waardevol	was.	

Een	gelijkaardige	 enquête	door	de	 regering	van	Oaxaca	 in	Mexico	bij	 6000	
leerlingen	die	TM	leerden	(als	onderdeel	van	een	door	de	regering	gespon-
sord	schoolprogramma	om	TM	naar	450	scholen	te	brengen)	toonde	aan	dat	
97%	van	de	leerlingen	tevreden	waren	over	hun	TM-praktijk.	

	

	

	“Het	Silte-programma	[TM	in	scholen]	 is	het	krachtigste,	
meest	 effectieve	 programma	 dat	 ik	 in	 mijn	 40-jarig	 be-
staan	als	opvoeder	van	een	openbare	school	heb	ontmoet.	
Het	voedt	deze	kinderen	en	biedt	hen	een	enorm	waarde-
vol	hulpmiddel	voor	het	leven.	Het	redt	levens.”	
	

—James	S.	Dierke,	Executive	Vice	President,	American	
Federation	of	School	Administrators	

	

Het	beste	voorbeeld	van	wat	transcenderen	voor	kinderen	kan	doen:	
De	Maharishi	School	
Iedereen	weet	dat	als	je	in	sport	een	wereldkampioen	wil	worden,	je	vanaf	
jonge	leeftijd	moet	beginnen	trainen.	

Beeld	je	in	wat	er	zou	gebeuren	als	kinderen	vanaf	jonge	leeftijd	hun	volle-
dige	hersenpotentieel	zouden	leren	ontwikkelen.	
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Wel,	we	hoeven	het	ons	niet	in	te	beelden.	Want	het	is	al	aan	het	gebeuren.	

In	 de	 jaren	 80	 richtte	 een	 TM-gemeenschap	 in	 Fairfield	 Iowa	 (later	meer	
hierover)	de	Maharishi	School	op,	een	school	met	een	leerplan	zoals	alle	an-
dere,	 behalve	 dat	 de	 kinderen	 op	 jonge	 leeftijd	 TM	 leerden	 (een	 speciale	
kindertechniek	voor	kinderen	vanaf	vijf	jaar	oud,	de	standaard	TM-techniek	
vanaf	de	 leeftijd	van	10,	 en	het	gevorderde	TM-Sidhi	programma	vanaf	de	
leeftijd	van	16).	Ze	beoefenen	het	samen	twee	keer	per	dag	in	het	klaslokaal	
als	onderdeel	van	het	leerplan.	

De	resultaten	zijn	verbluffend.	

Wanneer	 kinderen	 op	 deze	 school	 aankomen,	 hebben	 ze	 een	 gemiddelde	
intelligentie.	Maar	wanneer	ze	afstuderen,	scoren	ze	bijna	allemaal	in	de	top	
1%	in	de	VS	op	gestandaardiseerde	academische	testen.	Ze	hebben	boven-
dien	meer	staats-,	nationale	en	internationale	kampioenschappen	gewonnen	
per	capita	dan	om	het	even	welke	school	in	de	wereld,	of	ze	nu	meedingen	in	
sport,	theater,	wetenschap,	poëzie,	wiskunde,	kunst	of	in	om	het	even	welk	
ander	gebied.	

Maar	ze	blinken	het	meest	uit	in	“creatief	problemen	oplossen”	wedstrijden.	
Creatieve	 oplossingen	 vinden	 voor	 problemen	 draait	 zuiver	 rond	 EEG-
coherentie.	Het	heeft	betrekking	op	het	analyseren	van	een	probleem,	door	
vooral	de	analytische	 linkerhelft	van	de	hersenen	te	gebruiken,	en	het	vin-
den	 van	 een	 creatieve	 oplossing,	 waarbij	 vooral	 de	 rechterhelft	 gebruikt	
wordt.	 Hoe	 hoger	 de	 EEG-coherentie	 tussen	 de	 linker-	 en	 de	 rechterhelft,	
hoe	beter	ze	gecoördineerd	zijn	en	hoe	beter	ons	vermogen	is	om	snel	crea-
tieve	oplossingen	te	vinden	voor	problemen.		

En	dat	blijkt	overduidelijk	uit	de	resultaten.	Meer	dan	100	000	van	de	meest	
creatieve	 kinderen	 ter	 wereld	 nemen	 elk	 jaar	 deel	 aan	 wereldkampioen-
schappen	in	creativiteit	zoals	Destination	Imagination	of	Odyssey	of	the	Mind,	
de	equivalenten	van	de	Olympische	Spelen	voor	hersensport.	Ik	hoef	je	niet	
te	 zeggen	hoe	 er	 iets	 echt	 buitengewoon	voor	nodig	 is	 om	 zo	 een	wereld-
kampioenschap	te	winnen.	Leerlingen	van	de	Maharishi	School	blijken	effec-
tief	 iets	 buitengewoons	 te	 hebben,	 want	 ze	 hebben	 het	 wereldkampioen-
schap	 tot	 nu	 toe	 vijf	 keer	gewonnen	 (vier	 in	 creatief	 problemen	 oplossen,	
één	in	de	categorie	beeldende	kunst).		

Geen	enkele	andere	school	in	de	wereld	komt	zelfs	maar	in	de	buurt.	

Het	 vermogen	 om	 voortdurend	 creatieve	 oplossingen	 te	 vinden	 voor	 pro-
blemen	is	één	van	de	beste	factoren	om	succes	in	het	 leven	te	voorspellen.	
Het	 maakt	 niet	 uit	 of	 je	 een	 ingenieur,	 een	 kunstenaar	 of	 een	 huisvrouw	
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bent.	Als	 je	 voor	 elk	probleem	waarmee	 je	 geconfronteerd	wordt	 snel	 een	
creatieve	oplossing	kan	vinden,	dan	ga	je	meer	succes	in	je	leven	hebben.	

Waar	blijven	jullie	die	creatieve	kinderen	vandaan	halen?	

De	voorbije	10	jaar	heeft		Dr.	Ashley	Deans	–	de	vroegere	direc-
teur	 van	de	Maharishi	 School	 –	 de	wereld	 rondgereisd	 om	het	
geheim	van	het	ongelooflijke	succes	van	zijn	school	te	versprei-
den.		

Ik	heb	één	van	zijn	lezingen	bijgewoond	en	was	zo	geïnspireerd	
dat	ik	hem	smeekte	om	naar	België	te	komen	zodat	ik	voor	hem	

een	 promotietour	 kon	 organiseren.	 Ik	 besloot	 Facebook	 te	 gebruiken	 als	
mijn	voornaamste	middel	om	zijn	tour	van	lezingen	te	promoten.	Ik	hoopte	
dat	mensen	voldoende	geïnspireerd	zouden	zijn	om	het	bericht	te	delen	met	
elkaar.	

Het	werkte	…	spectaculair.	

In	alle	11	steden	waar	we	zijn	lezingen	aankondigden,	moesten	we	twee	tot	
drie	keren	grotere	hallen	boeken.	Telkens	als	we	meer	zitplaatsen	beschik-
baar	maakten,	raakten	ze	weer	volzet.	In	totaal	woonden	4600	mensen	zijn	
lezingen	bij.	In	één	stad	met	ongeveer	60	000	bewoners	hadden	we	600	in-
schrijvingen.	De	eigenaar	van	de	hal	 stond	versteld	–	hij	had	 in	 jaren	geen	
lezing	met	zoveel	reservaties	gezien.	

Tijdens	 zijn	 lezingen	vertelde	Dr.	Deans	het	verhaal	hoe	hij	 op	een	dag	de	
organisatoren	van	Destination	Imagination	tegen	het	lijf	liep.	“Weet	je	dat	jij	
bijna	een	legende	bent	in	onze	organisatie?”	zeiden	ze,	“Er	is	één	ding	dat	wij	
je	al	altijd	hebben	willen	 vragen	 :	waar	blijf	 jij	 toch	deze	 creatieve	kinderen	
vandaan	halen	die	 steeds	weer	onze	wereldfinales	winnen?”	 Dr.	 Dean	 lachte	
en	antwoordde	“Onze	school	bevindt	zich	in	Iowa	–	een	staat	die	meer	var-
kens	heeft	dan	mensen.	Het	is	niet	echt	de	plaats	waar	je	de	meest	creatieve	
kinderen	in	de	wereld	vindt.	Neen,	wij	nemen	elk	kind	op	en	leren	hen	hoe	
ze	hun	volledige	creatieve	potentieel	kunnen	ontwikkelen.”	

Het	 resultaat	 van	 zijn	 lezingen	 is	 dat	 verschillende	 scholen	 nu	 de	 eerste		
stappen	aan	het	zetten	zijn	om	TM	in	te	voegen	in	hun	schoolleerplan.		

Eén	 van	 zijn	 lezingen	 in	 Brussel	 (een	 privé-lezing	 voor	 een	 selecte	 groep	
mensen)	werd	 op	 video	 opgenomen.	 Je	 kan	 ze	 online	 bekijken.	Het	 is	 een	
zeer	 inspirerende	 lezing	die	 iedereen	die	zich	bekommert	om	de	toekomst	
van	 ons	 onderwijs	 zou	 moeten	 bekijken	 (duurt	 ongeveer	 twee	 uren).	
www.veldparadigma.com/dr-ashley-deans/	



	 166	

Gezien	het	opmerkelijke	succes	van	de	Maharishi	School	is	het	even	opmer-
kelijk	dat	zo	weinig	mensen	hiervan	weten.	Dit	begint	echter	snel	te	veran-
deren:		

• Oprah	Winfrey	bezocht	de	school	en	was	zo	onder	de	indruk	dat	ze	
er	een	volledige	documentaire	over	gemaakt	heeft.	Ze	leerde	ook	zelf	
TM.	De	 techniek	 liet	 zo	 een	grote	 indruk	na	dat	 ze	uiteindelijk	 alle	
400	werknemers	van	haar	bedrijf	TM	liet	leren.	

• De	beroemde	Hollywood	regisseur	David	Lynch	heeft	ook	de	school	
bezocht.	 Hij	 was	 zo	 onder	 de	 indruk	 van	 wat	 deze	 leerlingen	 uit-
straalden,	dat	hij	besloot	om	de	David	Lynch	Foundation	op	te	rich-
ten,	met	het	doel	om	TM	naar	elke	school	 in	de	wereld	 te	brengen.	
Sindsdien	hebben	niet	 alleen	 rijke	Wall	 Street	 investeerders	 of	 be-
drijven	zoals	Microsoft	dit	 initiatief	ondersteund,	maar	ook	 tiental-
len	 beroemdheden	 (allemaal	 TM	 beoefenaars),	 hebben	 het	 hun	
steun	 gegeven,	 onder	 hen	 Paul	 McCartney,	 Clint	 Eastwood,	 Tom	
Hanks,	 Ellen	DeGeneres,	Hugh	 Jackman,	 Sting,	 Katy	 Perry,	 en	 Jerry	
Seinfeld.		

	

Het	 beste	wat	 je	 voor	 je	 kind	 kan	 doen	 :	 breng	 TM	naar	 jouw	 lokale	
school	

Elke	 ouder	wil	 dat	 zijn	 kind	 succesvol	 is	 in	 het	 leven.	 Het	 is	 eigenlijk	 erg	
eenvoudig.	Er	zijn	drie	vaardigheden	die	gecombineerd	wellicht	voor	90%	
zullen	voorspellen	hoe	succesvol	iemand	zal	zijn	:	

1.	omgaan	met	stressvolle	situaties	(relaties,	helder	denken,	emotionele	sta-
biliteit,	EQ)	

2.	altijd	jezelf	blijven	(zelfactualisatie,	zelfvertrouwen,	zelfrespect)	

3.	je	volledige	mentale	potentieel	ontwikkelen	(IQ,	creativiteit,	concentratie,	
geheugen,	enz.)	

Zoals	we	gezien	hebben	uit	het	onderzoek,	ontwikkelt	transcenderen	al	deze	
drie	vaardigheden	tegelijkertijd.	

Het		beste	wat	je	dus	voor	je	kind	kan	doen,	is	gewoon	je	lokale	school	inspi-
reren	om	ook	te	starten	met	het	 invoegen	van	TM	in	hun	leerplan.	Geef	de	
schooldirectie	een	kopie	van	dit	boek,	als	je	het	gevoel	hebt	dat	dit	kan	hel-
pen.	

Voor	studenten	is	er	ook	de	optie	om	aan	de	Maharishi	universiteit	in	de	VS	
te	gaan	studeren.	

Maharishi	University	of	Management	(MUM)	



	167	

De	Maharishi	University	of	Management	(Hier	betekent	“management”	“alle	
gebieden	van	het	leven	op	een	succesvolle	manier	managen”,	dus	niet	alleen	
business)	werd	in	dezelfde	stad	opgericht	als	de	Maharishi	School,	Fairfield,	
Iowa.		

Hier	is	de	eenvoudige	reden	waarom	deze	kleine	relatief	onbekende	univer-
siteit	 (tenminste	 toch	 vóór	 de	MUM	 speech	 van	 Jim	 Carrey	 viraal	 ging)	 je	
kan	voorbereiden	op	een	succesvolle	carrière	zoals	geen	enkele	andere	uni-
versiteit	dat	kan.	

Het	World	Economic	Forum	heeft	een	lijst	vrijgegeven	met	de	vaardigheden	
die	werkgevers	het	meeste	verlangen,	recent	en	tegen	2020.	Als	je	over	deze	
lijst	gaat,	denk	dan	even	na	welke	van	de	vaardigheden	andere	universitei-
ten	bij	hun	studenten	kunnen	ontwikkelen.	Het	meest	eerlijke	antwoord	 is	
waarschijnlijk,	“bijna	geen	enkele”.	
	

	

De	meeste	universiteiten	kunnen	je	kennis	en	informatie	verschaffen,	maar	
in	een	tijdperk	waar	bijna	alle	informatie	ter	wereld	maar	één	Google	search	
verwijderd	 is,	 wordt	 de	 toegevoegde	 waarde	 van	 kennis	 en	 informatie	
steeds	kleiner.	

De	 vaardigheden	die	 je	 vandaag	 echt	 doen	uitblinken	op	de	 arbeidsmarkt,	
zijn	 vaardigheden	die	 beschouwd	worden	 als	 talenten,	de	 je-hebt-het-of-je-
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hebt-het-niet	soort	dingen.	Het	TM-onderzoek	wijst	echter	uit	dat	deze	ma-
nier	 van	denken	voorbijgestreefd	 is.	Alle	 hierboven	opgesomde	vaardighe-
den	houden	ofwel	verband	met	hersencoherentie	(ingewikkelde	problemen	
oplossen,	 creativiteit,	 emotionele	 stabiliteit,	 cognitieve	 flexibiliteit,	 enz.),	
ofwel	 met	 zelfactualisatie	 (zelfvertrouwen,	 kritisch	 denken,	 relationele	
vaardigheden)	 of	met	 het	 vermogen	 om	kalm	 te	 blijven	 onder	 stress	 (wat	
alle	factoren	zal	beïnvloeden).	

TM	 is	 een	belangrijk	deel	hiervan,	maar	het	 is	niet	het	hele	 verhaal.	 Je	 zal	
pas	echt	begrijpen	waarom	deze	universiteit	je	kan	voorbereiden	op	succes	
in	het	leven	zoals	geen	enkele	andere	universiteit	dat	kan,	zodra	we	het	TM-
sidhi	programma	en	de	veldeffecten	van	TM	besproken	hebben.	

Eigenlijk	 vat	 de	 speech	 van	 Jim	 Carry	 redelijk	 goed	 samen	 waarom	 deze	
universiteit	zo	uniek	is.	Je	kan	de	volledige	speech	(26	minuten,	Engels)	be-
kijken	 op	 www.veldparadigma.com/jim-carrey.	 Het	 is	 zowel	 hilarisch	 als	
diepgaand.	Jim	Carry	is	al	vele	jaren	een	toegewijde	TM	beoefenaar.	

Voor	meer	informatie	over	studeren	aan	MUM	ga	naar:	
www.veldparadigma.com/mum	

Als	het	allemaal	zo	goed	werkt,	waarom	gebruiken	we	dit	
dan	niet?	

Laten	we	even	terugkeren	naar	onze	eerdere	vraag.	Stel	je	voor	dat	een	far-
maceutisch	bedrijf	een	nieuw	medicijn	op	de	markt	brengt,	dat	de	volgende	
effecten	heeft:	

• Afname	van	stress,	
• Toename	van	geluk,	
• Significante	 verbetering,	 of	 volledige	 genezing,	 van	 talloze	 chroni-

sche	 gezondheidsproblemen	 (angst,	 slapeloosheid,	 depressie,	 hoge	
bloeddruk,	diabetes	enz.),	

• Daling	van	kosten	voor	gezondheidszorg	met	50%,	en	zelfs	70%	bij	
de	oudere	(en	duurste)	groep.	

• meer	zelfvertrouwen,		
• meer	IQ	en	creativiteit,	
• betere	relaties,	
• meer	succes	in	het	leven	

	
en	dit	allemaal	zonder	ook	maar	één	(negatieve)	bijwerking.	

Zou	je	dit	medicijn	nemen?	



	169	

Stel	 je	nu	voor	dat	voor	dit	medicijn	meer	onderzoek	bestaat	dat	aantoont	
dat	het	effectief	werkt,	dan	voor	bijna	alle	andere	medicijnen	op	de	markt.	

En	stel	je	nu	voor	dat	het	ook	goedkoper	is	dan	bijna	alle	andere	medicijnen	
ter	wereld,	vooral	voor	de	chronische	problemen,	omdat	het	maar	één	een-
malige	 investering	 vereist	 (voor	 de	 TM-cursus)	 in	 plaats	 van	 dat	 mensen	
voortdurend	het	voorgeschreven	medicijn	moeten	kopen.	

Vind	je	dat	onze	ziekenkas	dit	zou	moeten	vergoeden?	

Vind	je	dat	onze	regeringen	het	in	onze	scholen	moeten	ondersteunen	zodat	
de	leerlingen	vanaf	jonge	leeftijd	leren	om	zelf	hun	stress	te	verminderen	en	
hun	volledige	potentieel	te	ontwikkelen?	

Waarom	doen	ze	dat	dan	niet?	

Na	meer	dan	45	jaar	van	TM-onderzoek	lijkt	het	tij	eindelijk	te	keren,	vooral	
op	het	vlak	van	ondersteuning	van	TM	in	scholen.	

• Na	het	succes	van	het	experiment	in	San	Francisco	wil	het	San	Fran-
cisco	Unified	School	District	nu	dat	elke	 school	 in	de	 stad	TM	gaat	
gebruiken.	

• Na	 het	 succes	 van	 de	 Maharishi	 School	 in	 Engeland	 financiert	 de	
Britse	regering	nu	de	Maharishi	Scholen	als	onderdeel	van	hun	Free	
Schools-programma.	

• Het	Ministerie	van	Onderwijs	in	Bali	heeft	beslist	dat	TM	een	onder-
deel	moet	worden	van	het	leerplan	in	al	hun	scholen.	

• In	 India	 gebruiken	al	meer	dan	200	 scholen	TM	als	onderdeel	 van	
hun	leerplan,	en	honderden	scholen	zijn	ook	gestart	in	Nepal	

Maar	 de	 grootste	 succes	 verhalen	 tot	 nu	 toe	 vinden	 plaats	 in	 Latijns-
Amerika.	

• De	Braziliaanse	regering	heeft	beslist	dat	ze	TM	een	onderdeel	van	
het	 leerplan	willen	maken	in	alle	48	000	openbare	scholen	van	het	
land.	Het	enige	probleem	dat	ze	hebben,	is	dat	er	lang	niet	voldoen-
de	 TM-leraren	 zijn.	 Op	 dit	 moment	 zijn	 er	 in	 de	 wereld	 ongeveer	
40	000	opgeleide	TM-leraren.	Alleen	al	voor	het	project	 in	Brazilië	
zijn	er	250	000	nodig.	De	regering	is	nu	een	plan	aan	het	uitwerken	
om	duizenden	nieuwe	TM	leraren	op	te	leiden.	

• De	staat	Oaxaca	in	Mexico	heeft	TM	al	een	deel	van	het	leerplan	ge-
maakt	in	450	scholen.	

• De	regering	van	Ecuador	heeft	er	al	voor	gezorgd	dat	het	volledige	
leger	(leger,	zeemacht	en	luchtmacht)	TM	beoefent	en	heeft	onlangs	
een	overeenkomst	getekend	om	TM	naar	2000	scholen	te	brengen.	
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• De	Regering	van	Peru	is	gestart	met	een	programma	om	TM	naar	al	
hun	scholen	te	brengen.	

Terwijl	dit	dus	allemaal	geweldig	nieuws	 is,	blijft	de	vraag:	waarom	alleen	
Latijns-Amerika	en	een	paar	andere	landen?	Waarom	ondersteunt	niet	elke	
regering	in	de	wereld	dit?	

Het	is	alvast	niet	te	wijten	aan	een	gebrek	aan	wetenschappelijk	bewijs.	

De	absurditeit	van	ons	gezondheidssysteem,	en	hoe	we	het	kunnen	veran-
deren	

Als	alles	omtrent	TM	te	mooi	klinkt	om	waar	te	zijn,	dan	is	er	één	“keerzij-
de”,	als	je	het	zo	kan	noemen.	Om	TM	correct	te	leren	is	een	uitgewerkt	trai-
ningsprogramma	nodig,	dat	ongeveer	15	uren	vereist	om	de	techniek	te	le-
ren,	gespreid	over	5	à	6	avondsessies	van	elk	2	tot	3	uren,	plus	een	vervolg-
programma	met	één	of	 twee	avond	sessies	per	maand	gedurende	6	maan-
den	plus	een	volledige	weekendcursus.		

Hoewel	de	kostprijs	van	deze	training	van	land	tot	land	verschilt,	is	de	totale	
kostprijs	voor	de	volledige	cursus	ongeveer	het	equivalent	van	twee	weken	
gemiddeld	salaris	in	dat	land,	wat	een	weergave	is	van	de	arbeidskosten	en	
andere	werkingskosten	van	de	opleiding.	 (Dat	betekent	dat	het	 veel	 goed-
koper	is	in	ontwikkelingslanden	dan	in	de	meeste	westerse	landen).	In	mijn	
thuisland	België,	 bijvoorbeeld,	 kost	 het	 390€	voor	 de	TM-cursus	 plus	 95€	
per	maand	gedurende	zes	maanden	voor	de	vervolgcursus.	(de	vervolgcur-
sus	is	verplicht	om	correcte	beoefening	te	verzekeren)	

Dit	lijkt	een	aanzienlijke	investering,	maar	het	is	een	kleinigheid	in	vergelij-
king	met	hoeveel	de	regering	zou	kunnen	besparen.	De	gemiddelde	onkos-
ten	voor	gezondheidszorg	zijn	 in	België	3800€	per	persoon	per	 jaar,	bijna	
volledig	gefinancierd	met	de	belastingen	die	we	betalen.	

Als	je	dacht	dat	dit	een	hoge	kost	is,	blijkt	het	eigenlijk	nog	vrij	laag	te	zijn.	
De	U.S.	National	Academy	of	Medicine	heeft	onlangs	een	rapport	vrijgegeven	
dat	 aantoont	dat	 in	2016	 in	de	VS	de	gemiddelde	 jaarlijkse	onkosten	voor	
gezondheidszorg	$10	000	per	persoon19	waren,	$3,2	biljoen	in	totaal.	

Als	al	deze	kosten	nu	nog	eens	tot	echte	resultaten	zouden	leiden,	dan	zou-
den	 ze	 tenminste	 verantwoord	 zijn,	 maar	 zelfs	 dat	 is	 twijfelachtig.	 België	
heeft	 het	 hoogste	 percentage	 van	 kinderen	 met	 psychische	 problemen	 in	
Europa.	En	niettegenstaande	de	VS	de	hoogste	onkosten	voor	gezondheids-
zorg	 in	de	wereld	heeft,	staat	het	slechts	op	nummer	37	in	de	wereldrang-
lijst	die	de	gezondheid	van	de	inwoners	weergeeft,	na	Costa	Rica	en	Marok-
ko20.	
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Stel	je	nu	voor	dat	we	elk	jaar	in	staat	zouden	zijn	om	50	tot	70%	van	deze	
kosten	te	besparen,	terwijl	we	tegelijkertijd	betere	resultaten	zouden	halen,	
gewoon	door	mensen	te	leren	transcenderen	(wat	in	wezen	betekent:	leren	
hoe	 ze	 zichzelf	 kunnen	 genezen).	De	hoeveelheid	 geld	die	 regeringen	 zou-
den	kunnen	sparen,	is	duizelingwekkend.	Van	de	ene	dag	op	de	andere	zou-
den	ze	 in	staat	zijn	om	het	gespaarde	bedrag	door	te	geven	en	onze	belas-
tingen	te	verlagen.	

Maar	toen	ik	dit	kostenbesparend	potentieel	van	de	TM-techniek	voorstelde	
aan	 de	 grootste	 ziekteverzekeringen	 in	 het	 land,	 	was	 hun	 antwoord,	 “Dit	
past	niet	in	onze	strategie.”	

Ik	was	verbijsterd.	

Hoe	kan	het	besparen	op	onkosten	niet	passen	in	de	strategie	van	een	ziekte-
verzekering?	

Een	paar	maanden	later	ontdekte	ik	het	antwoord	op	deze	vraag,	toen	ik	één	
van	 de	werknemers	 van	 een	 grote	 Belgische	 verzekeringsmaatschappij	 op	
mijn	TM	cursus	had.	Hij	legde	uit	hoe	ziekteverzekeringen	werken.	

Voor	elke	kost	in	de	gezondheidszorg	die	zij	vergoeden,	sturen	ze	hun	reke-
ning	door	naar	de	regering.	Die	betaalt	hen	de	onkosten	terug	plus	een	extra	
percentage	 voor	 hun	 werkingskosten.	 Met	 andere	 woorden,	 het	 is	 in	 hun	
voordeel	om	de	kosten	hoog	te	houden	omdat	zij	dan	meer	inkomsten	hebben.	

Natuurlijk	is	elk	land	anders.	In	andere	landen	krijgen	private	verzekeraars	
misschien	minder	 financiële	 steun	 van	 de	 regering,	 en	 wordt	 het	 gewoon	
doorgerekend	aan	de	particulier.	Maar	er	 is	een	onmiskenbare	 trend	 in	de	
gezondheidsindustrie	om	de	kosten	hoog	 te	houden.	 In	de	VS	bijvoorbeeld	
kost	hetzelfde	medicijn	vaak	twee	keer	zoveel	als	in	andere	landen.	

Wist	 je	 dat	 de	 totale	 jaarlijkse	 wereldwijde	 omzet	 van	 de	 farmaceutische	
industrie	ongeveer	één	biljoen	dollar21	is?	Ja	dat	is	1	000	000	000	000	$.	En	
wist	je	dat	de	winstmarges	in	de	farmaceutische	industrie	gemiddeld	hoger	
liggen	dan	in	eender	welke	andere	industrie22.	

De	kosten	hoog	houden	 is	beter	voor	 iedereen,	behalve	voor	de	alledaagse	
werknemer,	die	voor	het	feestje	moet	betalen	met	een	grote	portie	van	zijn	
salaris,	of	dit	nu	naar	belastingen	gaat	(naar	schatting	30%	van	al	onze	be-
lastingen	gaat	naar	onze	gezondheidszorg),	of	naar	torenhoge	verzekerings-
premies.		

Het	 is	nu	wel	duidelijk	dat	wetenschappelijk	bewijs	dat	 iets	werkt	op	zich	
niet	voldoende	is	om	een	verschil	te	maken.	Zonder	de	politieke	wil	om	er	iets	
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mee	 te	doen,	 is	wetenschappelijk	bewijs	op	 zich	volledig	nutteloos,	zoals	 het	
TM-onderzoek	van	de	voorbije	45	jaar	aangetoond	heeft.	

De	 beslissingen	 van	 een	 politicus	 worden	 in	 het	 algemeen	 bepaald	 door	
twee	factoren:	

-	De	wensen	van	de	mensen	die	voor	hen	stemmen	

-	 De	machtige	 lobby	 van	 verschillende	 industrieën	 of	 van	 donors	 die	 hun	
verkiezingscampagnes	financieren.	

Als	je	nu	denkt	dat	ik	hier	ga	beginnen	met	allerlei	duistere	corruptie	theo-
rieën,	moet	 ik	 je	 teleurstellen.	 Ik	 geloof	 dat	 elke	 politicus	 in	 zijn	 hart	 een	
goed	mens	is,	die	iets	goed	wil	doen	voor	de	samenleving.	Maar	om	iets	goed	
te	 kunnen	doen,	moeten	 ze	wel	 eerst	 verkozen	worden,	 en	dat	wil	 zeggen	
dat	 ze	 zowel	 rekening	moet	 houden	met	 diegenen	die	 voor	hun	 stemmen,	
als	met	diegenen	die	hun	verkiezingscampagnes	mogelijk	gemaakt	hebben.	
Zo	werkt	het	systeem	nu	eenmaal,	en	zelfs	de	meest	eerlijke	politicus	moet	
hier	mee	meespelen.	

Het	 is	duidelijk	 	dat	de	TM-beweging,	als	een	kleine	non-profit	organisatie,	
geen	tegenpartij	is	voor	de	miljarden	lobby	van	de	farmaceutische	industrie.	
We	 kunnen	 optie	 nummer	 twee	 dus	 vergeten	 (zou	 ook	 volledig	 tegen	 de	
ethische	principes	van	de	TM	organisatie	ingaan).	Maar	optie	nummer	één	is	
wel	haalbaar.	Het	vereist	maar	één	ding:	voldoende	mensen	moeten	weten	
dat	 transcenderen	bestaat	 en	begrijpen	hoe	het	werkt…en	vragen	dat	 hun	
regeringen	het	gebruiken.	

Als	de	wil	van	de	mensen	sterk	genoeg	is,	dan	zullen	politici	doen	wat	hun	
kiezers	vragen.	Het	enige	wat	we	moeten	doen,	is	aan	onze	regeringen	laten	
weten	wat	we	willen.		

Het	beste	wat	je	dus	kan	doen	is	gewoon	de	meest	relevante	politici	contac-
teren,	 hun	 de	 link	 door	 sturen	 om	 dit	 boek	 gratis	 te	 downloaden	
(www.veldparadigma.com)	en	hun	vragen	het	te	lezen.	

Ga	 naar	 www.veldparadigma.com/politiek	 om	 de	 contactgegevens	 van	 de	
relevante	politici	te	vinden.		

Als	één	persoon	dit	doet,	zal	het	niet	veel	verschil	maken,	als	honderden	het	
doen,	dan	mag	je	gerust	zijn	dat	het	hun	aandacht	zal	krijgen.		

Dit	is	de	reden	waarom	ik	beslist	heb	om	het	boek	gratis	weg	te	geven,	om-
dat	zo	 iedereen	de	kans	heeft	om	het	door	te	sturen	naar	diegenen	die	het	
echt	moeten	lezen.	
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Nog	beter,	uiteraard,	als	je	je	dit	kan	veroorloven,	is	om	ze	gewoon	een	ko-
pie	 van	 dit	 boek	 te	 sturen.	 Je	 kan	 het	 boek	 eenvoudig	 bestellen	 op	
www.veldparadigma.com	(of	stuur	ze	anders	gewoon	dit	boek	dat	je	nu	aan	
het	lezen	bent…maar	lees	het	wel	eerst	uit,	het	beste	stuk	komt	nog)	Je	kan	
de	adressen	van	de	politici	ook	vinden	op	de	bovenstaande	links.	Als	ze	boe-
ken	toegestuurd	krijgen,	zelfs	al	was	het	maar	van	een	paar	mensen,	zal	de	
kans	vele	malen	groter	zijn	dat	ze	het	effectief	lezen.	

Voor	België	hebben	we	ook	een	online	petitie	georganiseerd	om	TM	terug-
betaald	 te	 krijgen.	 Vanaf	 15	 000	 handtekeningen	 kan	 een	 petitie	 voor	 het	
Belgisch	Parlement	komen.	Op	het	moment	van	dit	schrijven	zit	deze	petitie	
al	bijna	aan	3	000	handtekeningen.	Je	kan	dus	enorm	helpen	door	ook	deze	
petitie	 te	 tekenen	 (“online	 tekenen”	 wil	 gewoon	 zeggen	 je	 naam	 en	 stad	
vermelden,	 duurt	 maar	 10	 seconden).	 Je	 kan	 de	 petitie	 vinden	 op	
www.petities24.com/tm-terugbetaald	

Iedereen	die	iets	doet	zal	een	verschil	maken.	

Tenzij	 je	 er	 natuurlijk	 de	 voorkeur	 aan	 geeft	 om	 torenhoge	 belastingen	 te	
blijven	betalen	om	de	bankrekeningen	van	die	arme	farmaceutische	bedrij-
ven	te	blijven	ondersteunen.	

In	dat	geval,	doe	dan	niets.	Ik	ben	er	zeker	van	dat	ze	allemaal	erg	dankbaar	
zullen	zijn	als	dit	nog	eens	45	jaar	lang	genegeerd	kan	worden.		

Bedoel	 ik	 hiermee	 dat	 er	 in	 heel	 de	 farmaceutische	 industrie	 alleen	maar	
mensen	met	 slechte	 intenties	 rondlopen,	die	er	alleen	maar	op	uit	 zijn	om	
alles	te	onderdrukken	wat	hun	winstmarges	kan	beïnvloeden?		

Neen,	 absoluut	niet.	 Ik	geloof	echt	vanuit	het	diepste	van	mijn	hart	dat	 ie-
dereen	uiteindelijk	goed	wil	doen	voor	de	wereld.	Er	zijn	honderden	medi-
cijnen	die	duizenden	levens	per	dag	redden,	en	daar	kunnen	we	alleen	maar	
dankbaar	voor	zijn.	

Maar	 iedereen	 redeneert	 wel	 vanuit	 zijn	 eigen	 paradigma.	 Probeer	 maar	
eens	om	een	expert	 in	de	medische	wetenschappen,	die	 jarenlang	geïndoc-
trineerd	is	in	het	Machine	Paradigma,	te	overtuigen	dat	een	meditatie	tech-
niek	 vele	 problemen	 kan	 oplossen	 waar	 de	 huidige	 medicijnen	 geen	 ant-
woord	 voor	 hebben	 (vooral	 de	 chronische	 problemen,	 het	 is	 juist	 omdat	
men	er	geen	oplossing	voor	heeft	dat	ze	“chronisch”	genoemd	worden,	zoals	
depressie,	slapeloosheid,	angsten,	hoge	bloeddruk,	diabetes,	ADHD,	enz.	Dit	
zijn	de	problemen	waar	ze	meestal	levenslange	klanten	voor	hebben,	en	de	
grootste	winst	uithalen).	Je	gaat	exact	dezelfde	reactie	krijgen	als	wat	de	PSI	
of	reïncarnatie	onderzoekers	hoorden:	Onmogelijk.		
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Zij	zijn	de	experten,	met	research	budgetten	die	in	de	miljarden	lopen.	Als	zij	
geen	oplossing	kunnen	vinden	dan	kan	niemand	dat.	Als	er	onderzoek	zou	
zijn	dat	 het	 tegengestelde	 aantoont,	 dan	moet	er	 iets	 fout	 zijn	met	het	 on-
derzoek.	

Ik	heb	al	talloze	keren	meegemaakt	hoe	de	medische	industrie	actief	gepro-
beerd	heeft	om	het	TM	onderzoek	 in	diskrediet	 te	brengen.	Als	 ze	 zich	 fo-
cussen	op	één	of	twee	studies,	is	dit	ook	niet	zo	moeilijk.	Als	je	een	hond	wilt	
slaan	vind	je	altijd	wel	een	stok*.		

Maar	als	we	het	volledige	verhaal	bekijken,	al	het	onderzoek	samen	als	één	
geheel,	is	er	niemand	meer	die	350	gepubliceerde	studies	kan	ontkrachten.	

Het	probleem	is	dat	er	bijna	niemand	op	de	hoogte	is	van	het	volledige	ver-
haal.	Dat	is	de	enige	reden	waarom	we	na	45	jaar	nog	steeds	geen	doorbraak	
hebben.	

En	 als	we	het	 hier	 hebben	over	mogelijke	 kostenbesparingen,	 dan	hebben	
we	 het	 hier	 alleen	 nog	 maar	 over	 de	 persoonlijke	 effecten	 van	 TM-
beoefening.	 De	meest	 spectaculaire	 effecten	 (en	 besparingen)	moeten	 nog	
komen.		

Spirituele	groei	
	

Alle	 effecten	 van	 TM	 die	 we	 kunnen	 meten	 zijn	 behoorlijk	 imponerend,	
maar	de	meest	indrukwekkende	zijn	diegenen	die	veel	moeilijker	zijn	om	op	
een	objectieve	manier	te	meten,	omdat	het	subjectieve	ervaringen	zijn.	

Dit	is	waar	de	echte	magie	gebeurt.	

Wat	 is	 de	 subjectieve	 belevenis	 wanneer	 de	 ervaring	 van	 gescheiden	 zijn	
geleidelijk	wordt	vervangen	door	de	ervaring	van	eenheid?	

																																																																				
*	Er	was	onder	meer	één	publicatie	van	een	onderzoeker	die	het	effect	van	TM	op	hoge	
bloeddruk	in	twijfel	bracht.	Later	bleek	dat	deze	onderzoeker	nauwe	banden	had	met	de	
farmaceutische	 industrie,	 en	 deze	 publicatie	 helemaal	 geen	 onderzoek	 was,	 maar	 een	
zeer	éénzijdige	 interpretatie	van	het	bestaande	onderzoek.	Als	 je	dan	alleen	dit	onder-
zoek	vermeld,	en	het	onderzoek	van	de	V.S.	National	institutes	of	Health	of	de	conclusie	
van	 de	 American	 Heart	 Association,	 waaruit	 duidelijk	 bleek	 dat	 TM	 wel	 werkt,	 dood-
zwijgt,	is	het	niet	moeilijk	om	twijfel	te	zaaien.	
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Dit	werd	in	een	onderzoek	met	500	recente	TM-beoefenaars	in	Italië	onder-
zocht.	

Het	onderzoek	stelde	twee	eenvoudige	vragen	:	

1. Hoe	rangschik	je	TM	als	investering	in	je	leven?	De	keuzes	waren	de	
volgende	:	

a. Weggesmeten	geld	
b. Een	zeer	slechte	investering	
c. Slechte	investering	
d. Dat	weet	ik	nog	niet	–	te	vroeg	om	een	antwoord	te	geven	
e. Goede	investering	
f. Zeer	goede	investering	
g. De	beste	investering	ooit	

	

2. Welke	waren	de	vijf	meest	duidelijke	voordelen	van	TM	in	je	leven?	
(Uit	een	lijst	van	alle	mogelijke	voordelen)	

De	antwoorden	op	de	eerste	vraag	kwamen	grotendeels	overeen	met	de	on-
derzoeken	van	de	onderwijsdepartementen	 in	San	Francisco	en	 in	Oaxaca,	
Mexico.	Van	de	461	mensen	die	de	vraag*	beantwoordden,	vond	7%		het	een	
goede	investering,	50%	een	zeer	goede	investering,	en	35%	vond	dat	het	de	
beste	 investering	was,	die	ze	ooit	hadden	gedaan.	Samengevoegd	betekent	
dit	dat	97%	het	een	goede	investering	of	beter	vond.	

Zowel	de	positieve	als	de	negatieve	ervaringen	 (de	3%	die	het	geen	goede	
investering	vonden)	zijn	online	gepubliceerd.	Je	kan	alle	getuigenissen	lezen	
op	 http://meditazionetrascendentale.it/testimonianze/	 (uiteraard	 in	 het	
Italiaans,	maar	zelfs	als	 je	het	via	een	automatische	software	 laat	vertalen,	
krijg	je	al	een	redelijk	goed	idee).	

Ontgoochelende	resultaten			

Telkens	als	ik	de	97%	tevredenheid	bespreek,	vermeld	ik	dat	ik	dit	resultaat	
ontgoochelend	 vind.	Want	mijn	 ervaring	 is	 dat	 deze	 techniek	 bij	 iedereen	
werkt.	We	zouden	dus	een	tevredenheid	score	van	100%	moeten	hebben	in	
plaats	van	97%.	
																																																																				
*	41	personen	vonden	het	te	vroeg	om	te	antwoorden.		
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Wat	is	er	dan	met	die	3%	gebeurd,	die	dit	geen	goede	investering	vonden?	
In	bijna	alle	gevallen	 is	het	hetzelfde	verhaal	 :	ze	hebben	de	opvolg	cursus	
niet	gevolgd,	zoals	die	voorzien	was.	

Ze	leerden	TM	gedurende	de	eerste	vier	dagen,	maar	kwamen	niet	vaak	ge-
noeg	als	nodig	was	terug	naar	het	vervolgprogramma.	Dit	betekent	dat	hun	
beoefening	van	TM	niet	gecontroleerd	en	gecorrigeerd	kon	worden.	Als	er	
toen	iets	misliep,	dan	concludeerden	zij	dat	TM	niet	werkte	en	gaven	het	op,	
in	plaats	van	hun	TM-leraar	de	kans	te	geven	om	het	bij	te	sturen	(een	TM-
leraar	is	getraind	om	dit	te	doen).	

TM	is	gemakkelijk	te	 leren.	Je	hebt	maar	enkele	sessies	nodig	om	het	te	 le-
ren.	Maar	veel	veranderingen	treden	op	gedurende	de	eerste	paar	maanden	
van	het	beoefenen.	Mensen	vergeten	 een	deel	 van	de	 instructie,	 hun	erva-
ringen	veranderen	of	ze	moeten	meer	geduld	hebben	vooraleer	de	effecten	
duidelijk	worden.	

Dat	 is	 de	 reden	waarom	de	 cursus	 zo	 ontworpen	 is	 dat	 het	 een	 follow-up	
programma	van	6	maanden	omvat.	Als	men	dit	volledig	programma	volgt	is	
mijn	ervaring	dat	de	uiteindelijke	tevredenheid	score	tussen	de	99%	en	de	
100%	procent	ligt.	

Wat	nog	interessanter	 is	voor	onze	bespreking	hier,	 is	het	antwoord	op	de	
tweede	vraag,	de	individuele	ervaringen.	

Dit	 is	een	lijst	van	42	verschillende	effecten	van	TM-beoefening,	die	gerap-
porteerd	werden	door	de	500	mensen	die	de	vragen	beantwoord	hebben.	Ze	
zijn	 gerangschikt	 op	 basis	 van	 het	 aantal	mensen	 dat	 het	 effect	 bevestigd	
heeft.	Dit	geeft	een	interessant	inzicht	in	de	voordelen	die	het	meest	regel-
matig	worden	vastgesteld*.	

Vooral	 interessant	 voor	 onze	 discussie	 zijn	 de	meer	 spirituele	 ervaringen,	
die	we	in	deze	lijst	donker	kleuren,	en	dan	verder	meer	in	detail	zullen	be-
spreken.	

	

	

																																																																				
*	Wat	betreft	meer	specifieke	verbeteringen	(zoals	minder	ADHD)	zijn	er	minder	getui-
genissen	dan	bij	algemene	verbeteringen	(kalmer).	Dit	is	gewoon	omdat	minder	mensen	
dit	 specifiek	 probleem	 hadden	 toen	 ze	 TM	 leerden.	 Het	 betekent	 niet	 dat	 TM	minder	
doeltreffend	zou	zijn	voor	ADHD.	
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3. 	 Effect	van	TM-beoefening	 Aantal	getuigenissen	

1	 Kalmer	 199	

2	 Meer	emotionele	stabiliteit	 158	

3	 Meer	Energie	 125	

4	 Helderder	Denken	 122	

5	 Minder	impulsiviteit		 107	

6	 Jezelf	zijn	 99	

7	 Meer	in	contact	met	je	diepste	verlangens		 98	

8	 Meer	verbonden	met	de	natuur		 97	

9	 Meer	spontaan	gelukkig	zijn		 93	

10	 Beter	slapen	 91	

11	 Zelfaanvaarding		 91	

12	 Betere	concentratie		 90	

13	 Meer	zelfvertrouwen		 90	

14	 Meer	creativiteit		 78	

15	 Minder	angst		 73	

16	 Betere	algemene	gezondheid		 71	

17	 Je	beter	in	je	vel	voelen		 71	

18	 Meer	verbonden	met	anderen		 68	

19	 Meer	spirituele	ervaringen		 65	

20	 Betere	intuïtie		 63	

21	 Meer	vitaliteit		 62	

22	 Meer	liefde	 60	

23	 Betere	persoonlijke	relaties	 56	

24	 Minder	conflict	 49	
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3. 	 Effect	van	TM-beoefening	 Aantal	getuigenissen	

25	 Efficiënter	in	opdrachten	 42	

26	 Verbeterd	geheugen	 37	

27	 Spontane	vervulling	van	wensen	 37	

28	 Opkomen	voor	jezelf	 31	

29	 Betere	werkrelaties	 30	

30	 Verminderde	migraine	 29	

31	 Meer	geluk	hebben	 23	

31	 Verminderde	depressie		 22	

32	 Verminderde	obesitas		 22	

33	 Minder	spierpijn		 20	

34	 Verminderde	hypertensie		 17	

35	 Minder	roken		 17	

36	 Verminderde	fibromyalgie/CVS	 8	

37	 Verminderd	alcoholisme	 5	

38	 Verminderd	PTSS	 5	

39	 Verminderde	hartproblemen	 3	

40	 Minder	cholesterol	 2	

41	 Verminderde	ADHD	 1	

42	 Verminderde	kanker	 1	
	
Je	kan	de	meer	dan	2600	gedetailleerde	getuigenissen	(wat	mensen	over	elk	
onderwerp	geschreven	hebben)	lezen	op	:	
http://meditazionetrascendentale.it/testimonianze/	

Hier	focussen	we	op	de	meer	spirituele	onderwerpen.	
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1.	Meer	in	contact	met	je	diepste	verlangens	

Veel	mensen	leren	TM	omdat	ze	het	gevoel	hebben	dat	het	pad	van	hun	le-
ven	niet	 in	overeenstemming	 is	met	hun	diepste	verlangens.	Ze	voelen	dat	
ze	een	specifiek	doel	in	het	leven	hebben,	maar	voelen	zich	ontevreden	om-
dat	ze	niet	leven	volgens	dat	ware	doel.	Men	verwijst	vaak	naar	dit	doel	als	
het	verlangen	van	de	ziel.	

Wat	mensen	de	ziel	noemen,	 is	dát	niveau	van	de	geest	waar	we	ons	ware	
Zelf	zijn.	Zoals	we	gezien	hebben,	is	jezelf	zijn	precies	wat	transcenderen	is.		

Van	de	500	mensen	die	de	vragen	beantwoord	hebben	merkten	98	op	dat	
één	 van	de	meest	 duidelijke	 veranderingen	 als	 gevolg	 van	TM	was,	 dat	 ze	
meer	 in	 contact	 stonden	met	 hun	diepste	 verlangens.	Het	 is	 alsof	 hun	 ziel	
steeds	duidelijker	met	hen	begon	te	praten,	nu	ze	de	verbinding	met	zichzelf	
hersteld	hadden.	

Hier	zijn	enkele	getuigenissen	over	deze	ervaring	:	

“De	 ‘stilte’	van	meditatie	 liet	me	toe	om	zorgvuldiger	 te	 luisteren	naar	de	
verlangens	en	de	doelstellingen	die	 ik	als	gevolg	van	het	“lawaai”	van	het	
leven	niet	kon	vatten.”	

“Wanneer	 ik	mediteerde,	 kwam	 ik	 tot	 het	 besef	 dat	 er	 veel	 dingen	waren	
die	ik	niet	wou	doen	maar	die	ik	automatisch	deed,	of	uit	angst,	of	omdat	
‘het	moest	gebeuren’.	Ik	stopte	met	die	dingen	te	doen	en	voel	me	veel	ge-
lukkiger.	Nu	vraag	ik	me	af	hoe	het	zelfs	maar	mogelijk	was	dat	ik	mijn	tijd	
doorgebracht	heb	met	dingen	te	doen	die	ik	niet	wou”	

“Ik	heb	een	gevoel	van	grotere	helderheid	over	wat	ik	wil,	maar	vooral	over	
wat	IK	NIET	wil.”	

“Het	bewust	zijn	van	mijn	diepste	verlangens	laat	me	toe	om	gemakkelijker	
NEE	te	zeggen	tegen	die	dingen	waarvan	ik	denk	dat	ze	niet	nuttig	zijn	en	
niet	overeenstemmen	met	mijn	waarden.”	

“Dit	(meer	in	contact	zijn	met	mijn	diepste	verlangens)	was	de	eenvoudig-
ste	en	de	belangrijkste	verandering.	Nu	kan	ik	duidelijk	een	soort	richting	
of	drijfveer	waarnemen	die	onafhankelijk	is	van	mijn	rationele	gedachten.”		

2.	Meer	verbonden	met	de	natuur	en	met	anderen:	meer	liefde,	be-
tere	relaties		
Dit	is	gerelateerd	aan	de	alomtegenwoordige	kwaliteit	van	het	veld,	het	feit	
dat	 alles	 verbonden	 is	met	 elkaar.	Wanneer	 deze	 kwaliteit	 beleefd	wordt,	
zullen	mensen	 spontaan	 een	 grotere	 verbondenheid	 voelen,	 zowel	met	 de	
natuur	als	met	andere	mensen,	een	verbinding	die	zij	ervaren	als	liefde.	
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Van	de	500	mensen	die	gereageerd	hebben,	vermeldden	97	dat	één	van	de	
meest	merkbare	effecten	een	grotere	verbondenheid	met	de	natuur	was;	68	
rapporteerden	een	grotere	verbondenheid	met	anderen;	en	60	spraken	van	
meer	liefde.	

Getuigenissen	van	een	grotere	verbondenheid	met	de	natuur		

“Dit	was	het	eerste	prachtige	gevoel	van	eenheid	met	de	natuur…	Ik	voelde	
me	 lichter,	 ik	 hoorde	 niet	 bij	 de	materiële	 dingen	maar	 bij	 de	 natuur,	 de	
bries	van	de	bomen	tot	de	hemel…	onmogelijk	uit	te	leggen	…	prachtig.”	

“Soms	 krijg	 ik	 het	 gevoel	 verbonden	 te	 zijn	met	 een	 “geheel”	 en	met	 een	
“één”	–	Ik	weet	eerlijk	gezegd	niet	hoe	ik	mezelf	beter	moet	uitdrukken.”	

“Terwijl	je	mediteert,	voel	je	je	in	harmonie	met	de	wereld.	Het	is	een	speci-
aal	gevoel,	moeilijk	om	uit	te	leggen,	dat	iedereen	in	het	leven	zou	moeten	
proberen.	Voor	ik	TM	leerde,	heb	ik	me	nooit	kunnen	voorstellen	wat	het	is	
om	me	een	deel	te	voelen	van	de	natuur,	zo	licht	als	een	wolk	en	zo	in	har-
monie	als	het	universum…”	

“Het	heeft	duidelijk	mijn	waarneming	verbeterd	van	de	trillingen	waaruit	
wij	 zijn	 opgebouwd	 en	 waaruit	 het	 universum	 is	 opgebouwd.	 Ik	 voel	 de	
stroom	van	het	leven,	waar	de	dood	niets	is	behalve	een	voorwaarde	voor	
transformatie	en	vernieuwing.”	

“Ik	heb	altijd	in	een	diep	contact	met	de	natuur	geleefd	en	ik	blijf	zo	leven.	
Maar	voordien	bereikte	ik	alleen	een	toestand	van	gelukzaligheid	in	de	ho-
ge	bergen	of	in	de	bossen,	nu	voel	ik	me	zelfs	in	een	kleine	kamer	in	de	stad	
gezegend,	terwijl	ik	op	een	stoel	zit	te	mediteren.”	

Getuigenissen	van	een	grotere	verbondenheid	met	anderen	

“Soms	 voel	 ik	me	 bijna	 in	 een	 toestand	 van	 empathie	met	 anderen,	 en	 ik	
voel	me	gelukkig	wanneer	ik	bij	anderen	ben,	ik	kan	hun	gevoelens	en	soms	
hun	gedachten	begrijpen.”	

“Ik	voel	me	meer	verbonden…	meer	betrokken	bij	de	pijn	en	de	vreugde	van	
anderen.”	

“Ik	 voel	 me	 deel	 van	 een	 geheel	 waarvan	we	 allemaal	 deel	 uitmaken.	 Ik	
veroordeel	mezelf	en		anderen	minder.	Ik	voel	me	veel	dichter	bij	anderen,	
en	 ik	voel	me	bijna	nooit	meer	alleen.	Het	 is	een	beetje	alsof	buitenstaan-
ders	niet	langer	vreemden	zijn.”	

“Na	elke	meditatie	neem	ik	een	grotere	empathie	waar	met	andere	mensen,	
minder	afhankelijkheid.”	
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Getuigenissen	van	meer	liefde	

“Het	 is	gemakkelijk	om	lief	 te	hebben	als	 je	 je	goed	
voelt.”	

“Ik	begon	de	 juiste	mensen	aan	 te	 trekken.	Mensen	
die	mij	liefde	kunnen	geven.”	

“Oordeel	 niet	 over	 anderen.	 Ik	 voel	 eerder	 compassie	 en	 solidariteit	 met	
anderen,	het	is	alsof	ik	zelf	de	innerlijke	ervaringen	van	anderen	beleef	en	
waarneem.”	

“De	liefde	die	mij	elke	keer	dat	ik	mijn	vrouw	zie,	overspoelt,	is	onbeschrij-
felijk…	Ik	lijk	wel	opnieuw	een	kleine	jongen.”	

“Mijn	blik	op	de	wereld	is	groter	geworden,	alles	heeft	een	nieuwe	richting	
genomen,	en	een	nieuwe	betekenis.	 Ik	ontdekte	meer	 inzicht,	meer	gevoe-
ligheid,	minder	vijandigheid,	minder	vrees	en	meer	liefde	en	compassie	met	
anderen,	familieleden	en	andere	mensen,	andere	wezens,	planten,	insecten,	
onze	Moeder	Aarde…	“	

3.	Getuigenissen	van	Spirituele	Ervaringen	
Gewoonlijk	 zijn	 dit	 het	 soort	 ervaringen	 waarbij	 mensen	 de	 eenheid	 van	
alles	rechtstreeks	ervaren.	

Van	 de	 500	 mensen,	 die	 de	 vragenlijst	 ingevuld	 hebben,	 rapporteren	 65	
dergelijke	ervaringen.	

“Soms	is	het	alsof	ik	mijn	geest	heb	aangeraakt.”	

“Tijdens	de	TM	voel	 ik	een	verbondenheid	met	het	oneindige…	En	een	ge-
voel	van	vrede	en	rust	van	“binnenin	mezelf	zijn.”	

“Ik	voel	me	in	contact	met	God.	Een	gevoel	van	liefde	en	dankbaarheid	voor	
de	goddelijkheid.”	

“Meditatie	verbindt	me	met	God.”	

“Een	betere	concentratie	tijdens	het	Katholieke	gebed.”	

“Op	de	momenten	van	meditatie	waarin	 ik	de	afwezigheid	van	gedachten	
ervaar,	 voel	 ik	me	 in	harmonie	met	 de	gezonde	krachten	 van	het	 univer-
sum,	het	goede,	en	dit	gevoel	spreidt	zich	verder	uit	naar	momenten	in	het	
gewone	leven.”	

“Geen	enkele	andere	techniek	heeft	me	in	staat	gesteld	om	het	soort	spiri-
tueel	leven	te	leven	dat	ik	vandaag	kan	leven	dankzij	TM…”	
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4.	Getuigenissen	van	een	betere	intuïtie	
	
Intuïtie	houdt	verband	met	de	alwetende	kwaliteit	van	het	veld.	We	kunnen	
zeggen	dat	aan	de	bron	elke	gedachte	die	we	krijgen,	perfect	is.	Het	is	net	als	
een	supercomputer,	die	het	resultaat	van	elke	mogelijke	gedachte	op	voor-
hand	berekent	en	er	dan	de	beste	uitpikt.	

Zoals	we	eerder	vermeldden	in	onze	analogie	van	het	golfen,	is	dit	het	pro-
bleem:	dat	zelfs	al	is	de	put	perfect,	toch	kunnen	bulten	in	het	grasveld	(op-
gestapelde	stress)	ervoor	zorgen	dat	de	bal	afwijkt	en	de	hole	niet	bereikt.	
Op	die	manier	kan	zelfs	de	meest	perfecte	gedachte	vervormd	worden	tegen	
de	tijd	dat	ze	onze	bewuste	geest	bereikt.	
	

Een	betere	intuïtie	betekent	gewoon:	

- de	hole	 is	dichterbij	gekomen:	we	kunnen	gedachten	op	diepere	ni-
veaus	oppikken,	voor	ze	afwijken	

- er	zijn	minder	bulten	op	het	speelveld	
- of	beide.	

Het	betekent	dat	onze	gedachten	betrouwbaarder	worden;	we	lijken	bepaal-
de	dingen	te	weten,	zelfs	al	kunnen	we	met	ons	verstand	niet	verklaren	hoe	
we	ze	weten.	

	
	

	
We	 kunnen	 zeggen	 dat	 het	 feit	 dat	 de	 leerlingen	 van	 de	Maharishi	 School	
herhaaldelijk	wereldkampioenschappen	winnen	 in	 creatief	 problemen	 op-
lossen,	te	wijten	is	aan	hun	hersencoherentie.	Maar	er	is	meer	aan	de	hand.	
Competities	 in	 creativiteit	 plaatsen	 de	 deelnemers	 voor	 een	 probleem	 en	
geven	hen	een	paar	minuten	om	een	creatieve	oplossing	te	vinden.	Voor	hen	
draait	het	allemaal	rond	de	juiste	gedachte	hebben	op	het	 juiste	moment	–	
het	 ter	beschikking	hebben	van	die	 “universele	 supercomputer”.	 	 Eigenlijk	
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hebben	 de	 leerlingen	 van	 de	Maharishi	 School	 gewoon	 een	oneerlijk	voor-
deel	op	alle	andere	scholieren	(hoewel	ze	zeker	bereid	zijn	om	het	te	delen).	
	
Hier	zijn	enkele	getuigenissen	van	een	beter	intuïtie:	

“	Soms	voelt	het	alsof	ik	een	zesde	zintuig	heb,	dat	me	toelaat	om	onmiddel-
lijk	negatieve	situaties	te	vermijden.”	

“Ik	volg	mijn	intuïtie	meer	en	ontdek	dat	het	bijna	altijd	juist	is!”	

“Een	instant	bewustzijn	te	weten	dat	deze	keuze	de	juiste	is.”	

“Ik	kom	meer	“toevalligheden”	tegen	en	voel	mensen	meer	aan.	Het	verbe-
tert	empathie.”	

“Ik	kan	inzien	of	een	pad	me	naar	een	doel	zal	brengen	of	niet.”	

Spontaan	vervulde	wensen,	meer	geluk,	meer	succes	

Dit	heeft	te	maken	met	de	almachtige	kwaliteit	van	het	Veld.	We	hebben	een	
wens	en	zien	dat	het	volledige	universum	gebeurtenissen	begint	te	coördi-
neren	alleen	maar	om	onze	kleine	wens	te	vervullen.	In	het	verleden	zeiden	
we		“God	beantwoordt	onze	gebeden.”	

De	spontane	vervulling	van	wensen	behoort	 tot	de	meest	 spectaculaire	ef-
fecten	van	TM,	iets	dat	zo	ongelooflijk	lijkt	(vooral	vanuit	het	standpunt	van	
een	Machine	 Paradigma)	 dat	 zelfs	wanneer	 het	 gebeurt,	mensen	 het	 bijna	
niet	opmerken.	Of	ze	 leggen	zelfs	geen	verband	met	het	beoefenen	van	TM	
omdat	het	zo	onwaarschijnlijk	lijkt.	Ze	denken	liever	dat	het	toeval	is.	

Van	de	500	mensen	die	de	vragenlijst	ingevuld	hebben,	hadden	37	toch	het	
gevoel	dat	één	van	de	meest	zichtbare	veranderingen	was	dat	meer	wensen	
spontaan	vervuld	werden,	23	stelden	dat	ze	meer	geluk	hadden	en	21	meer	
succes	in	hun	leven.	

Getuigenissen	van	spontaan	vervulde	wensen:	

“Ik	stel	me	iets	mooi	voor	en…	het	gebeurt.	Maar	ik	blijf	er	niet	te	lang	bij	
stilstaan,	het	 is	als	een	 innerlijke	glimlach	die	naar	me	knipoogt	en	nooit	
ophoudt	met	mij	te	doen	glimlachen.”	

“Soms	 gebeurt	 het	 dat	 problemen	 zichzelf	 oplossen	 zonder	 mijn	 tussen-
komst.”	
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“Sommige	 van	mijn	wensen	worden	werkelijk	 op	 een	 natuurlijke	manier,	
onverwacht.”	

“Ik	besefte	dat	als	je	stopt	met	waanzinnig	te	proberen	om	iets	te	hebben,	je	
paradoxaal	krijgt	wat	je	wil	zonder	inspanning.”	

“Soms	voel	ik	me	almachtig.”	

“Alles	stroomt,	alles	past	bij	elkaar	volgens	mijn	noden	en	ik	had	het	zelfs	
niet	door.”	

“Feiten	en	situaties	smelten	samen	in	harmonie	tot	een	oplossing,	die	gun-
stig	voor	je	is.”	

“Ik	heb	heel	wat	geluk,	hoewel	het	nog	steeds	moeilijk	is	voor	mijn	logische	
kant	om	te	geloven	in	spontaan	geluk.”	

Hoe	voelt	het	om	te	transcenderen?		
	

In	het	kort:	meestal	zal	het	spectaculair	onspectaculair	aanvoelen.	

Als	 je	begrijpt	wat	 transcenderen	volgens	het	 veldparadigma	 is	 (een	erva-
ring	van	eenheid	met	het	goddelijke	bewustzijn	dat	de	bron	is	van	alles	in	de	
schepping)	en	alle	prachtige	effecten	ziet	die	het	creëert,	dan	stel	je	je	waar-
schijnlijk	voor	dat	transcenderen	een	erg	speciale	ervaring	moet	zijn.	

Dat	 is	 het	 en	 dat	 is	 het	 niet.	 Het	 heeft	 erg	 speciale	
effecten,	 maar	 de	 ervaring	 zelf	 is	 een	 ervaring	 van	
totaal	geen	ervaring.		

De	geest	die	transcendeert	is	als	een	golf	die	tot	rust	
komt	 in	de	oceaan.	Maar	dat	betekent	dat	de	 indivi-
duele	golf	eventjes	weg	is.	Er	is	geen	individuele	enti-
teit	meer	die	nog	een	ervaring	kan	hebben.		

Heel	 vaak	 transcenderen	 mensen	 meerdere	 keren	
tijdens	hun	TM-sessie	en	merken	ze	het	zelfs	niet.	Als	ze	hun	hersenen	zou-
den	aansluiten	aan	een	EEG-machine,	dan	zouden	ze	heel	duidelijk	het	mo-
ment	waarop	ze	transcendeerden	kunnen	zien.	Maar	in	termen	van	een	sub-
jectieve	ervaring	zal	het	meestal	totaal	niet	spectaculair	voelen.	Soms	voelen	
mensen	iets	erg	aangenaam	net	voor	ze	transcenderen	(en	dat	kunnen	heel	
speciale	ervaringen	zijn),	als	een	uitgestrekt	bewustzijn,	of	een	toestand	van	
diepe	 innerlijke	 vreugde	 en	 gelukkig	 zijn.	Maar	de	 ervaring	 van	het	 trans-
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cenderen	zelf	is	een	ervaren	van	volledige	stilte,	wat	wil	zeggen	dat	er	geen	
ervaring	is.	Zodra	de	geest	iets	ervaart,	is	hij	niet	langer	stil.	

Wat	mensen	gewoonlijk	wel	ervaren	is	een	toestand	van	diepe	relaxatie	tij-
dens	hun	TM-oefening.	Maar	zelfs	deze	ervaring	wordt	na	verloop	van	 tijd	
gewoonlijk	steeds	minder.	

Dit	heeft	allemaal	te	maken	met	de	integratie	van	steeds	meer	stilte	in	acti-
viteit.	

Wanneer	mensen	TM	leren,	komen	ze	meestal	toe	met	behoorlijk	wat	stress,	
en	voelen	ze	zich	vaak	vrij	gespannen.	Wanneer	ze	dan	hun	eerste	TM-sessie	
hebben	en	in	de	diepe	stilte	duiken,	voelt	het	al	een	zeer	diepe	duik,	omdat	
het	contrast	met	hun	gespannen	toestand	daarvoor	zo	groot	is.	

Maar	na	 verloop	 van	 tijd	 zal	 de	 voortdurende	 ervaring	 van	 transcenderen	
steeds	meer	spanning	wegnemen,	zodat	mensen	zich	ook	buiten	de	medita-
tie	 	 veel	meer	 ontspannen	 gaan	 voelen.	Het	 resultaat	 is	 echter	 dat,	 zeg	 na	
twee	maanden,	zij	voelen	dat	de	duik	precies	niet	zo	diep	meer	is.	

	

Dit	is	inderdaad	het	geval.	De	duik	is	minder	diep.	Het	contrast	tussen	voor	
en	tijdens	TM	wordt	kleiner,	omdat	ze	al	duiken	vanuit	een	veel	ontspanne-
ner	toestand.	

Stoppen	sommige	mensen	met	het	beoefenen	van	TM?	

Dit	is	een	vraag	die	mensen	mij	vaak	stellen.	

Wanneer	je	over	alle	voordelen	leest	die	eerder	beschreven	werden,	kan	je	
je	 moeilijk	 voorstellen	 dat	 iemand	 ooit	 zou	 willen	 stoppen	 met	 hun	 TM-
beoefening.	
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Het	percentage	dat	afhaakt	is	effectief	veel	lager	bij	TM	dan	bij	enige	andere	
vorm	van	meditatie	die	ooit	 is	 onderzocht.	De	meeste	mensen	die	 starten,	
blijven	het	voor	de	rest	van	hun	leven	beoefenen.	

Toch	is	dit	percentage	niet	nul.	Sommige	beoefenaars	stoppen	inderdaad.	

In	de	meeste	gevallen	is	dit	omdat	ze	toch	beginnen	te	proberen	het	proces	
te	 controleren.	 Dan	 is	 het	 eigenlijk	 geen	 TM	meer,	 omdat	 het	 natuurlijke	
moeiteloze	aspect	dan	verloren	gegaan	is.	Ze	merken	dan	dat	het	niet	meer	
zo	aangenaam	is,	en	ook	lang	niet	meer	zo	effectief.	Een	TM	leraar	is	echter	
getraind	om	dit	 recht	 te	zetten.	Het	enige	wat	de	beoefenaar	moet	doen	 is	
terug	naar	zijn	leraar	gaan	en	een	persoonlijke	'checking'	sessie	aanvragen.	
Dit	is	een	sessie	van	ongeveer	een	half	uur	waar	de	leraar	de	correcte	vorm	
van	 TM-beoefening	 kan	 opfrissen.	 Deze	 sessies	 zijn	 inbegrepen	 in	 de	 TM	
cursusbijdrage,	zoveel	als	nodig	is.	

Maar	soms	stoppen	mensen	ook	met	TM	zelfs	als	alles	goed	gaat.	Gewoonlijk	
heeft	 dit	 te	 maken	 met	 een	 gevoel	 dat	 hun	 meditaties	 niet	 meer	 zo	 diep	
gaan.	Ze	vragen	zich	dan	af	of	 ze	de	 techniek	nog	correct	uitoefenen,	of	 ze	
stoppen	omdat	het	niet	meer	 lijkt	 te	werken,	omdat	het	niet	meer	zo	diep	
lijkt	te	gaan.		

Dit	is	een	andere	reden	waarom	het	follow-up	programma	van	zes	maanden	
na	de	TM-cursus	zo	belangrijk	is.	Door	het	feit	dat	hun	TM-beoefening	suc-
cesvol	is	zullen	de	ervaringen	veranderen.	Het	is	dan	zeer	belangrijk	dat	ze	
deze	veranderingen	ook	begrijpen.	

Intellectueel	 begrip	 van	 de	 ervaringen	 is	 cruciaal	 in	 het	 succes	 van	 TM-
beoefening.	Als	het	intellect	het	niet	begrijpt	dan	komen	er	twijfels	(“ben	ik	
het	wel	juist	aan	het	doen?”),	en	zal	het	intellect	proberen	het	proces	te	stu-
ren,	te	controleren,	wat	het	natuurlijke	proces	van	transcenderen	alleen	zal	
tegenhouden.		

De	TM	cursus	is	eigenlijk	een	heel	intellectuele	cursus.	

Dus,	ja,	het	eigenlijke	feit	dat	transcenderen	succesvol	is,	heeft	als	resultaat	
dat	er	meer	ontspanning	 is	 tijdens	activiteit,	waardoor	het	contrast	 tussen	
activiteit	en	rust	na	een	tijdje	minder	zal	zijn	(een	minder	diepe	duik	tijdens	
TM).	Maar	het	 creëert	ook	een	andere	 situatie.	Als	we	 leren	om	rust	 in	de	
activiteit	 te	 integreren,	kunnen	we	ook	leren	om	activiteit	 in	rust	te	 integre-
ren…	We	kunnen	leren	om	dingen	te	doen	tijdens	het	ervaren	van	transcen-
deren.	

Hier	begint	het	pas	echt	leuk	te	worden.	
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Transcenderen	is	nog	maar	het	begin:	Het	TM-Sidhi	
programma		
Voor	de	miljoenen	mensen	die	al	geleerd	hebben	om	te	transcenderen,	is	er	
een	grote	tragedie:	de	meeste	mensen	zijn	erg	gelukkig	met	de	effecten	van	
hun	 TM-beoefening,	 zonder	 zich	 er	 bewust	 van	 te	 zijn	 dat	 transcenderen	
nog	maar	 het	begin	van	de	 reis	 is	 –	 een	 eerste	 kennismaking	met	 de	ware	
magie	van	het	leven.	Dat	eerste	contact	heeft	op	zich	al	krachtige	genezende	
effecten,	maar	het	is	uiteindelijk	maar	de	voorbereiding.	

In	de	termen	van	onze	Star	Wars-analogie	leren	we	met	TM	“de	Kracht	voe-
len”.	Eenmaal	als	we	dit	geleerd	hebben	kunnen	we	echter	leren	“de	Kracht	
te	gebruiken”.	Deze	gevorderde	technieken	zijn	ontworpen	om	de	kwalitei-
ten	van	het	Veld,	die	we	al	eerder	vermeld	hebben	(alomtegenwoordigheid,	
alwetendheid	en	almacht),	nog	veel	sterker	te	verlevendigen	dan	bij	de	TM-
beoefening.	Het	resultaat	is	een	veel	snellere	integratie	van	hogere	bewust-
zijnstoestanden	in	het	dagelijkse	leven…en	veel	meer	magische	ervaringen.	

De	beste	manier	om	dit	idee	te	illustreren	is	als	volgt:	

We	bevinden	ons	allemaal	op	het	pad	om	ons	volledig	menselijk	potentieel	
te	 ontwikkelen.	Uiteindelijk	 zullen	we	 allemaal	 het	 eindpunt	bereiken	 (we	
kunnen	 nergens	 anders	 naartoe).	 De	 enige	 vraag	 is:	 “Hoe	 snel	 willen	 we	
gaan?”	

Het	is	alsof	de	meeste	mensen	wandelen.	Terwijl	ze	door	hun	cycli	van	actie	
en	reactie	gaan,	evolueren	ze,	maar	zeer	traag.	

Leren	 transcenderen	 is	 dan	net	 als	 je	 rijbewijs	 behalen.	 Plots	 zit	 je	 in	 een	
auto.	 Je	 gaat	 veel	 sneller	 en	 je	 voelt	 het.	 De	 dingen	 in	 je	 leven	 verbeteren	
veel	sneller.	

	

Je	geniet	van	de	rit.	Het	gaat	snel	en	misschien	denk	 je	dat	het	niet	sneller	
kan.	

Maar	wat	als	het	echte	voordeel	van	te	kunnen	autorijden	is,	dat	je	nu	naar	
de	luchthaven	kan	rijden	en	de	opleiding	tot	piloot	volgen	–	zodat	je	binnen-
kort	naar	je	bestemming	kan	vliegen?	
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Klinkt	spannend?		

Het	TM-Sidhi	programma	is	een	gevorderde	TM-techniek.	Het	is	net	als	een	
vlucht	nemen.	Ik	heb	er	eerder	in	het	boek	naar	verwezen	als	iets	dat	in	het	
werkelijke	 leven	 het	meest	 vergelijkbaar	 is	met	 een	 Jedi	 opleiding	 (of	 les	
volgen	aan	Zweinstein,	als	Harry	Potter	meer	jouw	ding	is):	het	is	een	oplei-
ding	die	specifiek	ontworpen	is	om	veel	meer	magie	in	je	leven	te	brengen*.		

In	 het	 voorwoord	 hebben	we	 “magie”	 uitgebreid	 omschreven	 als	 een	 ver-
zameling	ervaringen	zoals:	

• je	verbonden	voelen	met	anderen	of	met	de	natuur	
• een	intuïtief	gevoel	dat	achteraf	juist	blijkt	te	zijn	
• denken	 aan	 iemand	 die	 je	 al	 jaren	 niet	 meer	 gesproken	 hebt,	 en	

hij/zij	belt	je	korte	tijd	later	op	
• of	 iets	wensen	 en	dan	 zien	hoe	het	 volledige	 universum	gebeurte-

nissen	in	gang	zet	om	je	wensen	te	vervullen.	
	
Al	deze	dingen	beginnen	zich	spontaan	te	ontwikkelen	wanneer	de	ervaring	
van	afgezonderd	te	zijn	vervangen	wordt	door	de	ervaring	van	eenheid.	Dit	
gebeurt	zodra	mensen	TM	leren.	

Het	 Italiaanse	onderzoek	heeft	 bijvoorbeeld	 aangetoond	dat	 van	 alle	men-
sen	die	TM	geleerd	hadden	(de	grote	meerderheid	het	voorbije	jaar),	onge-
veer	 10%	 opmerkten	 dat	 één	 van	 de	meest	merkbare	 veranderingen	was	
dat	ze	meer	geluk	hadden	in	hun	leven	(voorspoed,	spontaan	vervulde	wen-
sen,	meer	succes).	Ongeveer	20%	voelde	zich	sterker	verbonden	met	andere	
mensen	 of	met	 de	 natuur.	 Ongeveer	 20%	had	 ook	 het	 gevoel	 dat	 ze	meer	
hun	authentieke	zelf	konden	zijn.	

Met	 het	 TM-Sidhi	 programma	 ontwikkelen	 deze	 kwaliteiten	 zich	 gewoon	
veel	sneller.	In	zijn	boek	Supermind	beschrijft	Dr.	Norman	Rosenthal	hoe	een	
onderzoek	 van	 600	 gevorderde	 TM	 beoefenaars	 in	 de	 VS	 en	 Zuid	 Afrika,	
waarvan	 de	 meeste	 de	 TM-Sidhi	 training	 gevolgd	 hadden,	 vaststelde	 dat	
73%	het	gevoel	had	meer	geluk	te	hebben.	85%	voelde	een	grotere	verbon-

																																																																				
*	sidhi	is	een	sanskriet	woord	om	paranormale	ervaringen	aan	te	duiden,	maar	de	letter-
lijke	vertaling	 is:	 “perfectie”.	Als	de	hersenen	perfect	werken,	worden	alle	paranormale	
ervaringen	gewoon	normaal.	
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denheid	met	het	universum,	en	90%	voelde	zich	meer	 in	staat	om	hun	au-
thentieke	zelf	te	zijn.	

Wat	 onze	 bespreking	 hier	 betreft,	 zullen	we	 ons	 focussen	 op	 de	 spontane	
vervulling	van	wensen,	geluk	hebben	dus.	Dit	is	ongetwijfeld	de	ervaring	die	
het	meest	magisch	aanvoelt.		

We	 hebben	 in	 het	 PSI-onderzoek	 gezien	 dat	 elke	 gedachte	 (en	 elke	wens)	
die	we	hebben,	een	rimpel	effect	heeft	op	de	oceaan	dat	uiteindelijk	de	vol-
ledige	oceaan	zal	beïnvloeden.	Maar	wanneer	we	alleen	maar	onze	gedach-
ten	vanaf	 een	oppervlakkig	niveau	van	de	geest	denken,	dan	 zal	het	 effect	
erg	klein	zijn	en	zijn	de	 resultaten	meestal	verwaarloosbaar.	 Ja,	 je	kan	het	
meten	met	geavanceerde	toestellen	en	statistieken	maar	gewoonlijk	maakt	
het	weinig	verschil	uit	in	het	dagelijkse	leven.	

We	 hebben	 ook	 gezien	 dat	 als	
invloeden	 ontstaan	 vanuit	 de	
diepere	 lagen	 van	 de	 geest,	 ze	
dan	veel	sterker	zijn.	We	hebben	
geprobeerd	om	dit	logisch	uit	te	
leggen	 door	 de	 analogie	 te	 ge-
bruiken	van	het	 gooien	van	een	
steen	 in	 de	 oceaan.	 Hoe	 dichter	
je	bij	de	oceaan	kan	komen,	hoe	

groter	de	steen	die	je	kan	gooien,	hoe	groter	het	effect	dat	je	creëert.	

Wat	gebeurt	er	nu	wanneer	we	transcenderen?	

In	dit	geval	 is	het	alsof	we	zelf	 in	de	oceaan	springen.	Elke	gedachte	of	elke	
wens	die	we	dus	vanuit	dit	niveau	hebben,	zou	extreem	krachtig	zijn.	

Maar	er	 is	een	klein	probleem:	 transcenderen	 is	per	definitie	een	 toestand	
van	geen	gedachten.	Elke	wens	die	we	dus	hadden,	 zou	uitermate	krachtig	
zijn,	maar	in	die	toestand	kunnen	we	geen	enkele	wens	hebben.	

De	geest	is	ofwel	actief	als	een	golf	ofwel	in	stilte	in	eenheid	met	oceaan.	Het	
kan	niet	beide	tegelijkertijd	zijn,	juist?	

Wel,	wat	als	we	de	geest	konden	trainen	om	wel	beide	tegelijkertijd	te	zijn?	
Wat	als	we	ons	bewustzijn	in	die	mate	konden	uitbreiden	dat	onze	geest	op	
een	actieve	manier	een	wens	kan	hebben,	zonder	het	bewustzijn	van	de	stil-
te	van	de	oceaan	te	verliezen?	

Na	een	tijdje	gebeurt	dit	eigenlijk	al	spontaan	bij	het	beoefenen	van	TM.	We	
leren	 om	 stilte	 te	 integreren	 in	 activiteit,	waardoor	we	 ons	 ook	 buiten	 de	
TM-beoefening	meer	ontspannen	gaan	voelen.	Maar	dit	betekent	dat	we	ook	
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kunnen	leren	om	activiteit	te	integreren	in	de	stilte.	Dat	is	waar	het	TM-Sidhi	
programma	allemaal	over	gaat.	

Als	TM	net	zo	is	als	in	de	oceaan	duiken,	dan	is	het	TM-Sidhi-programma	net	
als	op	de	bodem	 leren	zwemmen	en	specifieke	wensen	 leren	creëren	vanaf	
het	 niveau	 waar	 we	 het	 dichtst	 bij	 de	 volledige	 almachtige	 kracht	 van	 het	
veld	zijn.	

	

Het	is	dus	met	andere	woorden	meer	dan	alleen	maar	een	groter	effect	cre-
eren	door	een	grotere	steen	 in	de	oceaan	 te	gooien.	We	springen	zelf	in	de	
oceaan	en	doen	van	daaruit	een	effect	ontstaan,	of	tenminste	van	heel	dicht-
bij.		

	

Zoals	we	zeiden,	 gebeurt	dit	 al	 in	 zekere	mate	wanneer	mensen	TM	 leren.	
Hoe	meer	we	afwisselen	tussen	waaktoestand	en	transcenderen,	hoe	meer	
we	beide	ervaringen		tegelijkertijd	integreren	tot	we	uiteindelijk	een	actieve	
golf	van	de	waaktoestand	bereiken	zonder	het	bewustzijn	van	de	oceaan	te	
verliezen.	

	

Met	het	beoefenen	van	TM	gebeurt	dit	echter	pas	geleidelijk,	na	verloop	van	
tijd.	Alle	effecten	die	we	gezien	hebben,	zijn	eigenlijk	alleen	maar	bijwerkin-
gen	van	de	bewuste	ervaring	van	eenheid	die	in	ons	bewustzijn	groeit.	
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We	kunnen	dit	 duidelijk	meten	door	 te	 kijken	naar	de	EEG-coherentie.	De	
mate	waarin	de	hersenen	zelfs	buiten	de	TM-beoefening	volledig	 coherent	
kunnen	blijven	is	de	mate	waarin	de	integratie	van	eenheid	(bewustzijn	van	
de	oceaan)	24/7	stabiel	wordt.	Hoe	langer	we	TM	beoefenen,	hoe	meer	deze	
hoge	coherentie	permanent	geïntegreerd	wordt.	

Maar	het	zal	nog	wel	even	duren.	

Met	 het	 TM-Sidhi	 programma	 leren	mensen	 om	 onmiddellijk	 in	 deze	 toe-
stand	te	komen.	Ze	 leren	om	vanuit	het	 transcendente	specifieke	 impulsen	
te	creëren,	op	het	niveau	in	de	geest	waar	deze	veel	krachtiger	zijn.	Dit	heeft	
specifieke	 effecten	 op	 de	 ontwikkeling	 van	 iemands	 volledige	mentale	 po-
tentieel.	

Het	 resultaat	 is	 dat	 verlangens	 die	 ze	 buiten	 de	meditatie	 hebben	 op	 den	
duur	 ook	 veel	 krachtiger	worden,	 en	 dan	 ook	 de	 tendens	 hebben	 om	veel	
sneller	vervuld	te	worden.	

Opnieuw	rijst	hier	dan	de	vraag	:	“Kan	dit	op	een	objectieve	manier	gemeten	
worden?”	

Ja,	er	zijn	redelijk	wat	aspecten	van	dit	fenomeen	die	gemeten	kunnen	wor-
den.	In	het	volgende	hoofdstuk	(Het	TM-Veld	Effect)	bespreken	we	hoe	van-
uit	 het	 niveau	 van	 transcenderen	 het	 veel	 sterkere	 effect	 op	 de	 omgeving	
gemeten	kan	worden.	Hier	focussen	we	op	iets	dat	duidelijk	meetbaar	is	bij	
de	beoefenaar	zelf	tijdens	het	TM-Sidhi	programma.	We	zullen	hiervoor	op-
nieuw	de	EEG-coherentie	gebruiken.	

We	focussen	ons	op	één	specifiek	deel	van	de	TM-Sidhi	techniek,	een	tech-
niek	waarbij	 zelfs	het	 lichaam	 in	een	 toestand	van	activiteit	komt	 terwijl	de	
geest	in	transcendent	bewustzijn	blijft.	Dit	creëert	veruit	de	snelste	integratie	
van	transcenderen	in	activiteit.	

Deze	techniek	wordt	Yogisch	Vliegen	genoemd.	

Om	te	beschrijven	wat	we	hier	precies	doen,	gaan	we	terug	naar	onze	analo-
gie	 van	de	Massive	Multiplayer	Online	Games.	Duizenden	 spelers	 zijn	 ver-
bonden	met	 een	 centrale	 server.	 Bij	 elke	 actie	 die	 ze	 uitvoeren,	 wordt	 de	
virtuele	wereld	voor	elke	andere	speler	opnieuw	berekend.	De	spelers	zijn	
vrij	om	te	gaan	waar	ze	willen,	maar	ze	zijn	in	hun	actie	beperkt	door	de	re-
gels	die	op	de	server	geprogrammeerd	zijn.	Als	de	geprogrammeerde	wet-
ten	zeggen	dat	de	personages	in	het	spel	niet	kunnen	vliegen,	dan	zullen	ze	
niet	vliegen.	

Maar	stel	je	nu	voor	dat	je	speciale	toegang	hebt	tot	de	server,	waar	je	deze	
geprogrammeerde	wetten	kan	veranderen:	 in	 plaats	 van	 dat	 de	wet	 van	 de	
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zwaartekracht	 je	 neerduwt	 op	 de	 Aarde,	 maak	 jij	 een	 kleine	 verandering,	
zodat	de	wet	je	nu	integendeel	omhoog	zal	duwen.	

Hoe	ongelooflijk	het	misschien	klinkt,	dit	 is	waar	Yogisch	Vliegen	allemaal	
om	draait:	het	is	eigenlijk	een	techniek	voor	levitatie.	Zelfs	de	zwaartekracht	
is	niets	dan	een	golfvorm	van	het	Verenigd	Veld.	Als	we	onze	geest	naar	dat	
niveau	van	de	oceaan,	het	Verenigd	Veld	zelf,	kunnen	brengen,	dan	kunnen	
we	deze	golfvorm	ook	veranderen.		

Hey,	heb	ik	je	niet	gezegd	dat	je	zou	leren	vliegen?	

Nu,	het	zal	 je	waarschijnlijk	niet	verbazen	als	ik	je	
zeg	 dat	 Maharishi,	 en	 de	 volledige	 TM-beweging,	
zich	behoorlijk	wat	kritiek	(en	dat	is	zacht	uitgedrukt)	van	de	wetenschap-
pelijke	 gemeenschap	 op	 de	 hals	 gehaald	 hebben	 door	 uitspraken	 te	 doen	
over	levitatie.	

Maar	diegenen	die	lachten,	hadden	het	niet	begrepen.	Mensen	die	dit	beoe-
fenen,	 zweven	 niet	 echt.	 Het	 lichaam	 gaat	 in	 de	 lucht	 omhoog	maar	 daalt	
onmiddellijk	weer	neer*.	Voor	een	buitenstaander	ziet	het	er	niet	anders	uit	
dan	gewoon	met	spierkracht	in	de	lucht	springen.		

Toch	is	het	erg	verschillend.	

Eerst	en	vooral	werden	er	testen	uitgevoerd	waarbij	aan	professionele	atle-
ten	gevraagd	werd	om	de	sprongen	van	de	Yogische	Vliegers	na	te	doen.	Na		
15	minuten	waren	de	atleten	compleet	uitgeput	terwijl	de	Yogische	Vliegers	
dit	een	uur	of	 langer	konden	doen	en	meer	energie	hadden	op	het	einde	dan	
vóór	 ze	 begonnen.	 Om	 dit	 alleen	 op	
spierkracht	te	doen	is	praktisch	onmo-
gelijk.	

Het	 voelt	 subjectief	 ook	 heel	 anders	
dan	 alleen	 op	 spierkracht	 springen.	
Yogisch	Vliegen	valt	gewoonlijk	samen	
met	een	ongelooflijke	golf	van	innerlij-
ke	 gelukzaligheid.	 Mensen	 voelen	 ge-
woon	 hoe	 de	 kwaliteiten	 van	 eenheid	
tot	leven	komen	in	hun	bewustzijn.		

De	 eerste	manier	waarop	men	dit	meestal	 subjectief	 ervaart	 is	 een	 gevoel	
van	intens	innerlijk	geluk.		

																																																																				
*	Maharishi	 voorspelde	 wel	 dat	 als	 het	 hele	 wereldbewustzijn	 ooit	 zuiver	 genoeg	 zou	
zijn,	echte	levitatie	wel	mogelijk	zou	zijn.	



	193	

Buitenstaanders	die	hun	ogen	 sluiten	en	gevoelig	genoeg	zijn,	 voelen	vaak	
ook	een	golf	van	geluk	in	zich	opkomen	als	ze	een	demonstratie	van	Yogisch	
Vliegen	bijwonen.	

Maar	wat	 nog	 veel	 belangrijker	 is,	 is	wat	er	 in	de	hersenen	gebeurt	 tijdens	
het	Yogisch	Vliegen.		

Tijdens	 de	 TM-beoefening	 zien	 we	 normaal	
een	 omgekeerde	 correlatie	 tussen	 de	 EEG-
coherentie	en	de	hartslag.	Dit	klinkt	 logisch.	
Tijdens	het	 transcenderen	komt	het	 lichaam	
in	 een	 diepe	 staat	 van	 ontspanning,	waarbij	
de	 hartslag	 daalt,	 terwijl	 de	 hersenen	 volle-
dig	 coherent	 worden.	 Wanneer	 we	 uit	 die	
ervaring	komen,	zal	de	hartslag	weer	stijgen	
en	 de	 EEG-coherentie	 verminderen.	 Dit	 is	
hoe	 we	 het	 afwisselen	 tussen	 een	 normale	
waaktoestand	en	het	 transcendente	bewust-
zijn	 tijdens	TM-beoefening	duidelijk	kunnen	
meten.	

Tijdens	Yogisch	Vliegen,	op	het	moment	waarop	de	Yogische	Vlieger	op	het	
punt	staat	om	te	springen,	zien	we	dat	de	hartslag	stijgt	(het	lichaam	komt	
in	actie)	terwijl	de	EEG-coherentie	op	hetzelfde	moment	nog	veel	meer	stijgt	
dan	zelfs	tijdens	de	TM-beoefening.	

	

Het	 langetermijneffect	 van	 de	 integratie	 van	 transcenderen	 met	 activiteit	
gebeurt	nu	veel	 sneller.	Het	 lichaam	wordt	actief	 (verhoogde	hartslag)	 ter-
wijl	de	geest	in	een	staat	van	transcendent	bewustzijn	blijft	(verhoogde	EEG-
coherentie).	
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Dat	betekent	dat	ook	de	voordelen	van	TM	zich	veel	sneller	gaan	ontwikke-
len,	vooral	wat	betreft	meer	magie	in	het	leven.	

Om	het	TM-Sidhi	programma	te	leren	is	een	veel	uitgebreidere	training	no-
dig	dan	om	TM	te	 leren,	net	zoals	het	meer	 tijd	vraagt	om	te	 leren	vliegen	
dan	om	met	de	auto	te	leren	rijden.	

Ten	eerste	moet	de	TM-beoefenaar	leren	zijn	ervaringen	in	het	transcenden-
te	te	verfijnen	en	geleidelijk	leren	om	activiteit	te	integreren	tijdens	het	pro-
ces	van	transcenderen.	Dit	gebeurt	gewoonlijk	door	middel	van	vier	gevor-
derde	 technieken.	 In	 het	 algemeen	maken	 deze	 technieken	 het	 beoefenen	
zelf	van	TM	veel	levendiger	(en	ook	veel	leuker),	omdat	we	tijdens	het	beoe-
fenen	veel	meer	gaan	ervaren.	Alhoewel	de	minimum	tijd	tussen	elke	gevor-
derde	techniek	twee	maand	is,	is	het	aangeraden	om	drie	tot	vier	maanden	
te	nemen,	om	zo	voor	voldoende	praktijk	te	zorgen.	

Nadat	mensen	deze	gevorderde	 technieken	geleerd	hebben,	kunnen	ze	het	
TM-Sidhi	programma	zelf	leren.	Gewoonlijk	vereist	dit	een	training	van	drie	
tot	vier	volledige	weekendcursussen,	plus	een	interne	cursus	van	twee	we-
ken	 voor	 het	 laatste	 deel,	 waar	men	 de	 techniek	 van	 het	 Yogisch	 Vliegen	
leert.	

Het	is	een	aanzienlijke	tijdsinvestering	maar	eens	mensen	deze	training	af-
gewerkt	hebben,	hebben	ze	meestal	al	een	persoonlijke	transformatie	erva-
ren	die	hun	wildste	dromen	ver	overstijgt.	Bijna	iedereen	die	ik	ken	die	deze	
training	gevolgd	hebben,	beschouwen	het	als	de	beste	investering	die	ze	ooit	
in	hun	leven	gedaan	hebben.		

Voor	meer	informatie	over	gevorderde	technieken	en	TM	sidhi	cursussen	ga	
naar	www.veldparadigma.com/gevorderd	

Toch	hebben	tot	nu	toe	van	de	zes	miljoen	mensen	die	TM	geleerd	hebben,	
slechts	ongeveer	250	000	de	gevorderde	TM-Sidhi	cursus	gevolgd.	 Ik	hoop	
dat	in	de	toekomst	veel	meer	mensen	het	plezier	van	het	vliegen	zullen	ont-
dekken.	

Worden	alle	wensen	echt	zomaar	op	een	magische	manier	vervuld?	
	
Kan	 ik	 beloven	 dat,	 zodra	 men	 deze	 TM-Sidhi	 cursus	 gevolgd	 heeft,	 alle	
wensen	onmiddellijk	spontaan	vervuld	zullen	worden?	Nee,	natuurlijk	niet.	
Zoals	al	eerder	gezegd,	is	het	net	zoals	een	tenniscoach	je	nooit	zou	beloven	
dat	 je	 al	 klaar	 bent	 voor	Wimbledon	 zodra	 je	 begint	met	 tennis	 te	 spelen.	
Net	zoals	bij	alles,	baart	oefening	kunst.	
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Wat	de	meeste	mensen	wel	merken	is	dat	wanneer	ze	starten	met	oefenen,	
de	 effecten	 geleidelijk	 beginnen	 op	 te	 treden,	 en	 dan	 na	 een	 tijdje	 steeds	
duidelijker	worden.	

De	 andere	 cruciale	 factor	 die	 we	 hier	moeten	 begrijpen,	 is	 dat	 we	 in	 ons		
nieuwe	 magische	 universum	 van	 het	 veldparadigma	 allemaal	 met	 elkaar	
verbonden	zijn.	Dat	betekent	dus	ook	dat	we	elkaar	beïnvloeden.	De	mate	
waarin	 jij	magie	 in	 jouw	leven	gaat	zien,	hangt	dus	niet	alleen	van	 je	eigen	
niveau	van	bewustzijn	af,	maar	ook	van	het	collectieve	bewustzijn.	

Dit	is	een	sleutelbegrip	om	in	het	volgende	hoofdstuk	(het	belangrijkste	deel	
van	dit	boek)	het	TM	veld-effect	te	begrijpen.	Ik	zal	dus	proberen	om	het	zo	
eenvoudig	mogelijk	uit	te	leggen.	

Stel	 je	 voor	 dat	 je	 een	 glas	 water	 bent,	 net	 als	
iedereen	van	je	gezin	een	glas	water	is.	

De	 temperatuur	 van	 het	 water	 in	 elk	 glas	 is	 je	
niveau	 van	 bewustzijn.	 Als	 het	 warmer	 is,	 dan	
ben	 je	 gelukkiger,	 met	 meer	 zelfvertrouwen,	
vrediger,	 liefdevoller	 en	 positiever,	 je	 hersenen	
zijn	coherenter,	je	intuïtie	is	sterker,	enz.	

Volgens	het	machine	paradigma	staat	elk	glas	op	zich.	Het	bewustzijn	is	be-
grensd	door	de	beperkingen	van	 je	 lichaam.	Wat	dus	 in	 jouw	glas	gebeurt,	
blijft	in	jouw	glas.	

Volgens	het	veldparadigma	is	bewustzijn	overal.	We	kunnen	dit	vergelijken	
met	het	plaatsen	van	de	glazen	in	een	kom.	In	de	glazen	is	water,	maar	ook	
tussen	de	glazen	is	er	water.	

	

In	deze	analogie	is	transcenderen	dan	net	als	de	temperatuur	in	je	glas	doen	
stijgen.	Maar	zodra	je	uit	het	transcendente	komt	en	tijd	doorbrengt	met	je	
gezinsleden,	wat	 zal	 er	 dan	 gebeuren?	De	 gestegen	 temperatuur	 van	 jouw	
water	zal	het	water	in	de	kom	opwarmen.	Daardoor	zal	de	temperatuur	van	
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het	water	 in	de	 andere	 glazen	ook	 stijgen.	 Je	TM-beoefening	 verbetert	 het	
collectieve	bewustzijn	in	je	volledige	gezin.	Op	één	of	andere	manier	worden	
ze	 minder	 gestresseerd,	 wat	 minder	 humeurig	 en	 een	 beetje	 positiever.	
(mensen	merken	dit	vaak	vanaf	de	eerste	paar	dagen	nadat	ze	TM	geleerd	
hebben,	dat	het	niet	alleen	bijna	onmiddellijk	een	effect	heeft	op	hun,	maar	
ook	op	diegenen	in	hun	naaste	omgeving)	

Aan	de	andere	kant	zal	de	koudere	temperatuur	van	de	andere	glazen	van	je	
gezinsleden	jouw	water	opnieuw	afkoelen.	

Dit	 proces	 zal	 blijven	duren	 tot	 alle	 temperaturen	 in	 alle	 glazen	 terug	 een	
evenwicht	bereiken:	een	beetje	hoger	dan	voordien,	maar	niet	 zo	hoog	als	
tijdens	je	TM-beoefening.	

Op	dezelfde	manier	heeft	elk	deel	van	de	maatschappij	zijn	eigen	collectieve	
bewustzijn.	Denk	maar	aan	vele	gezinskommen	in	een	grotere	“stads-“kom,	
dan	vele	stadskommen	in	een	nationale	kom,	en	vele	nationale	kommen	in	
één	wereldkom.	

	

De	temperaturen	van	al	deze	kommen	zullen	op	elkaar	inwerken	en	elkaar	
beïnvloeden.	

Dit	is	het	“collectieve	bewustzijn”.	Carl	Jung	omschreef	het	als	het	“collectief	
onbewuste”,	het	deel	van	ons	onderbewuste	dat	we	gezamenlijk	delen	 (de	
oceaan).	Maar	het	is	eigenlijk		hetzelfde.	

Dat	betekent	dat	als	 je	 leert	 transcenderen,	 je	waarschijnlijk	 twee	stappen	
voorwaarts	zal	zetten;	maar	als	je	dan	in	een	stressvolle	omgeving	komt,	zal	
je	een	stap	terug	zetten.	Je	temperatuur	zal	altijd	hoger	blijven	dan	voordien	
omdat	je	het	elke	dag	blijft	verhogen,	maar	de	groei	naar	de	hogere	bewust-
zijnstoestanden	 zal	misschien	niet	 zo	 snel	 gaan	als	 je	 zou	willen,	 omdat	 je	
eigenlijk	heel	je	omgeving	meetrekt.		

Maar	wat	als	je	in	een	omgeving	kon	zijn	waar	het	collectieve	bewustzijn	je	
kan	verheffen	in	plaats	van	je	neer	te	halen?	Wat	als	je	glas	zich	in	een	kom	
zou	bevinden	waarin	het	water	zelfs	warmer	is	dan	in	je	eigen	glas,	zodat	je	
twee	 stappen	 vooruit	 zet	 tijdens	 je	 TM-beoefening	 en	 nog	 eens	 een	 stap	
voorwaarts	gedurende	de	dag?	
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Zou	dat	niet	iets	zijn?	

Dat	 is	de	 situatie	die	we	willen	creëren	voor	de	hele	wereld.	En	het	 is	op-
merkelijk	gemakkelijk	om	dit	 te	doen.	Het	kan	 in	een	paar	maanden	uitge-
voerd	worden…als	voldoende	mensen	weten	dat	dit	mogelijk	is	en	dit	zou-
den	willen.	Dat	is	waar	het	laatste	(en	belangrijkste)	deel	van	dit	boek	over	
gaat.	

Magische	plaatsen	

Ik	heb	gedurende	mijn	 leven,	na	meer	dan	20	 jaar	beoefening	van	het	TM-
Sidhi	programma,	het	ene	na	het	andere	magische	voorval	zien	gebeuren,	te	
beginnen	met	het	eerste	(het	voorval	met	het	lied	op	de	radio)	een	paar	we-
ken	nadat	ik	mijn	training	beëindigde.	

Ik	wens	gewoon	iets	en	op	een	of	andere	manier	gebeurt	het.	

Soms	 gebeurt	 het	 bijna	 onmiddellijk.	 Je	 denkt	 bijvoorbeeld	 aan	 een	 oude	
vriend	die	 je	al	 jaren	niet	hebt	gezien	en	 je	voelt	de	wens	om	hem	weer	te	
zien.	Een	half	uur	later	loop	je	iemand	tegen	het	lijf,	en	het	blijkt	dat	die	per-
soon	de	huisgenoot	is	van	je	vriend,	en	hij	nodigt	je	diezelfde	avond	uit	om	
te	komen	eten.	

Op	andere	momenten	gebeurt	het	meer	geleidelijk,	in	kleine	stappen,	net	als	
puzzelstukken	die	gaandeweg	samenvallen.	 Ik	hou	alleen	maar	de	wens	 in	
gedachten	en	zie	hoe	alles	geleidelijk	in	de	plooi	valt.	Op	die	manier	heb	ik	
verschillende	succesvolle	zaken	opgebouwd.	

Hoe	 kleiner	 de	 tijdsspanne	 tussen	 wens	 en	 vervulling,	 hoe	magischer	 het	
uiteraard	 aanvoelt,	 omdat	 er	 een	overduidelijk	 verband	 is	 tussen	de	wens	
en	de	vervulling	ervan.		

Eén	ding	heb	ik	 in	dit	opzicht	snel	geleerd.	In	omgevingen	waar	het	collec-
tieve	bewustzijn	zeer	hoog	is	(waar	de	hele	pot	warm	is),	gebeurt	de	magie	
veel	sneller	en	veel	vaker.	De	tijd	tussen	het	hebben	van	je	wens	en	de	ver-
vulling	ervan	wordt	zo	kort	dat	het	soms	bijna	onmiddellijk	 lijkt	 te	gebeu-
ren.	

Er	zijn	drie	plaatsen	in	de	wereld	waar	ik	deze	ervaring	duidelijk	heb	gehad.	

De	eerste	was	een	soort	klooster	in	Oost-Duitsland	waar	ik	bijna	twee	jaren	
heb	 doorgebracht	 en	 deelgenomen	 heb	 aan	 het	 meest	 gevorderde	 TM-
programma	dat	er	bestaat.	Het	wordt	het	 “Purusha”-programma	genoemd.	
Eigenlijk	leef	je	dan	als	een	monnik,	waar	je	bijna	de	hele	dag	het	TM-Sidhi	
programma	beoefend.	 Ik	 bracht	 zo	 dus	 twee	 jaar,	 dag	 in	 dag	 uit,	 door	 om	
mijn	“spirituele	kracht”	te	verhogen,	samen	met	een	groep	van	ongeveer	30-
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40	anderen	die	dit	bijna	al	hun	hele	 leven	deden.	Zowel	de	temperatuur	in	
mijn	eigen	glas	als	in	de	collectieve	kom	was	erg	hoog.	Ik	zag	dan	ook	bijna	
elke	dag	magie	gebeuren.	Je	wenst	alleen	maar	iets	(of	het	nu	een	vriend	is	
die	jou	opbelt	of	dat	er	pizza	geserveerd	wordt	bij	de	lunch)	en	het	gebeurt,	
bijna	onmiddellijk.	

De	andere	echt	magische	plaats	was	voor	mij	de	kleine	stad	Fairfield	in	Io-
wa,	waar	 de	Maharishi	 School	 en	 de	Maharishi	 University	 of	Management	
gevestigd	 zijn.	 Dit	 is	 een	 klein	 dorpje,	 met	 een	 bevolking	 van	 ongeveer	
10000	 inwoners,	waarvan	ongeveer	3000	TM	en	het	TM-Sidhi	programma	
beoefenen.		

In	het	volgende	hoofdstuk	zullen	we	zien	dat	wanneer	mensen	het	TM-Sidhi	
programma	samen	in	groep	beoefenen,	het	positieve	effect	op	het	collectie-
ve	bewustzijn	zelfs	nog	veel	sterker	wordt.	De	kracht	van	de	golf	die	zij	cre-
eren,	groeit	met	het	kwadraat	van	het	aantal	deelnemers.	

Stel	je	nu	een	kleine	stad	voor	waar	de	voorbije	35	jaar	elke	dag	ergens	tus-
sen	de	500	en	de	2000	mensen	hun	TM-Sidhi	en	Yogisch	Vliegen	samen	be-
oefenen	in	grote	meditatiehallen.	 In	het	volgende	hoofdstuk	zullen	we	zien	
dat	de	golf	die	zij	kunnen	creëren	vaak	voldoende	sterk	 is	om	een	positief	
effect	te	creëren	voor	de	volledige	bevolking	van	de	VS.	Je	kan	je	dus	waar-
schijnlijk	wel	voorstellen	dat	het	nogal	een	speciale	plaats	is.	

Telkens	als	 ik	Fairfield	bezoek,	gewoonlijk	met	de	auto	vanuit	Chicago,	er-
vaar	 ik	 op	 de	meest	 verbazingwekkende	manier	 een	 innerlijke	 gelukzalig-
heid,	die	sterker	wordt	naarmate	ik	steeds	dichterbij	kom.	Zodra	ik	in	Fair-
field	 aankom,	 begint	 het.	 Wat	 ik	 ook	 wens,	 heeft	 de	 neiging	 om	 zo	 snel	
(meestal	binnen	de	24	uren)	te	gebeuren	dat	het	echt	magisch	voelt.	

Soms	voelt	het	echter	nog	veel	magischer	aan	als	op	een	of	andere	manier	
mijn	wensen	niet	 direct	 vervuld	worden,	 om	dan	 later	 alleen	maar	 te	ont-
dekken	dat	er	iets	nog	veel	beter	om	het	hoekje	was,	iets	wat	ik	me	daarvoor	
zelfs	nog	niet	kon	inbeelden.	Soms	kunnen	we	iets	vanuit	ons	verstand	wen-
sen,	omdat	we	denken	dat	dit	is	wat	we	willen.	Maar	op	een	dieper	niveau,	
op	het	niveau	van	de	ziel,	 is	 er	misschien	een	heel	 ander	plan.	 In	plaatsen	
waar	het	collectieve	bewustzijn	groot	is,	is	het	die	wens	van	de	ziel	die	veel	
sterker	wordt,	en	dit	is	de	wens	die	zich	zal	manifesteren.	

Dit	is	de	ware	magie,	dat	we	op	het	pad	komen	dat	onze	ziel	wenst,	of	we	het	
nu	graag	hebben	of	niet..		

Het	is	een	beetje	zoals	het	verhaal	van	Steve	Jobs.	Toen	hij	ontslagen	werd	
als	CEO	van	Apple,	was	hij	er	kapot	van.	Maar	dit	leidde	tot	andere	projecten		
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	(het	kopen	van	Pixar	van	George	Lucas,	en	die	dan	uitbouwen	tot	de	meest	
succesvolle	animatiestudio	ter	wereld,	het	oprichten	van	Next,	wat	uiteinde-
lijk	tot	het	nieuwe	operating	systeem	van	Apple	zou	leiden,	enz.)	tot	hij	uit-
eindelijk	vol	creativiteit	bij	Apple	terugkwam,	en	het	dan	uitbouwde	tot	het	
meest	waardevolle	bedrijf	 ter	wereld.	Toen	hij	op	het	einde	van	zijn	 leven	
terugkeek,	 realiseerde	hij	zich	dat	zijn	ontslag	bij	Apple	het	beste	was	wat	
hem	ooit	was	overkomen.	

Maar	wat	als	hij	dit	inzicht	al	zou	gehad	hebben	op	het	moment	dat	hij	ont-
slagen	werd	 ,een	gevoel	dat	dit	het	beste	was	wat	hem	kon	overkomen,	 in	
plaats	van	een	gevoel	van	vernedering?	Dit	soort	inzichten	zijn	de	spontane	
gevolgen	 van	 hogere	 bewustzijnstoestanden,	 en	 dan	 voelt	 bijna	 elke	 erva-
ring	als	magisch	aan.		

Uiteindelijk	is	er	maar	één	doel	voor	elke	mens	op	aarde:	Groei	naar	de	toe-
stand	van	volledige	eenheid.	De	hele	natuur	is	erop	gericht	om	ons	die	per-
fecte	ervaringen	te	geven	om	zo	snel	mogelijk	door	deze	groei	 te	gaan.	Dit	
inzien	is	waar	ware	magie	om	draait.	Als	iemand	door	een	heel	pijnlijke	er-
varing	moet	gaan,	maar	daardoor	geen	vervulling	meer	vindt	in	het	zuivere	
materiële	leven	en	op	een	meer	spiritueel	pad	komt	wat	hem/haar	uiteinde-
lijk	 tot	hogere	bewustzijnstoestanden	zal	 leiden,	was	die	pijnlijke	ervaring	
dan	slecht	of	goed?	

Dit	 allemaal	 terzijde,	 lukt	 het	meestal	wel	 zoals	 ik	 het	 plan	wanneer	 ik	 in	
Fairfield	ben,	en	dat	is	uiteraard	nog	steeds	de	leukste	ervaring.	

Het	klinkt	dus	misschien	een	beetje	vreemd	om	een	klein	dorpje	te	midden	
van	kilometers	lange	maïsvelden	in	Iowa	de	meest	magische	plaats	op	Aarde	
te	noemen.	Maar	naar	mijn	ervaring	is	dat	precies	wat	het	is.	(Hoe	magisch	
het	 aanvoelt	 hangt	 vooral	 af	 van	 hoe	 groot	 de	 groep	 Yogische	 Vliegers	 in	
Fairfield	 is.	De	voorbije	30	 jaar	wisselden	de	aantallen	nogal	 fel,	 tussen	de	
500	en	2000.	Hoe	groter	de	groep,	hoe	overduidelijker	de	magische	ervarin-
gen.)	

Het	 is	ook	duidelijk	dat	 ik	niet	de	enige	ben	die	dit	 is	overkomen.	Fairfield	
wordt	vaak	al	 lachend	“Silicorn	Valley”	genoemd,	omwille	van	de	vele	zeer	
succesvolle	hoogtechnologische	bedrijven,	die	in	deze	kleine	stad,	te	midden	
van	de	Iowa-maïsvelden,	door	TM-beoefenaars	opgericht	werden.	Het	resul-
taat	 was	 dat	 in	 2009	 het	 US	 National	 Center	 for	 Small	 Communities	 hun	
Grassroots	 Rural	 Entrepreneurship	 Award	 aan	 Fairfield	 uitreikten,	 waar-
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mee	 ze	 Fairfield	 erkenden	 als	 de	meest	 ondernemende	 kleine	 stad	 (inwo-
nersaantal	<10	000)	in	de	VS.	

Ik	ben	er	zeker	van	dat	je	je	kan	voorstellen	dat	als	je	erin	slaagt	om	het	vol-
ledige	 creatieve	 potentieel	 van	 al	 je	werknemers	 te	 ontwikkelen	 en	 dat	 je	
daarbovenop	die	almachtige	kracht	van	het	Veld	 tot	 leven	kan	brengen	en	
dat	je	ervoor	kan	zorgen	dat	al	je	wensen	spontaan	in	vervulling	gaan…	dan	
is	het	bijna	onmogelijk	om	niet	succesvol	te	zijn.	

Het	meest	verbazende	aan	Fairfield	is	dat	de	mensen	er	totaal	aan	gewend	
geraakt	 zijn.	 Voor	 hen	 is	 het	 volledige	 spontane-wensvervulling-ding	 zo	
vanzelfsprekend	dat	ze	het	bijna	niet	meer	opmerken.	

De	 derde	magische	 plaats	 is	 voor	mij	 altijd	 het	wereldwijde	 hoofdkantoor	
van	de	TM-organisatie	in	Vlodrop	in	Nederland	geweest,	waar	Maharishi	de	
laatste	20	jaar	van	zijn	leven	doorgebracht	heeft.		Hier	leven	en	werken	veel	
mensen	samen	die	een	erg	hoog	niveau	van	bewustzijn	hebben.		

Alleen	maar	 in	die	omgeving	te	zijn,	 in	de	buurt	van	Maharishi	(voor	hij	 in	
2008	overleden	 is)	en	van	de	andere	 leiders	van	de	TM-organisatie	 leek	al	
voldoende	om	de	magische	vonken	te	doen	overslaan,	meestal	ook	dagelijks.	

Ik	probeer	om	zo	veel	mogelijk	tijd	op	deze	plaatsen	door	te	brengen	(mijn	
vrouw	en	ik	hebben	onlangs	beslist	om	definitief	naar	Fairfield	te	verhuizen.	
We	zijn	daar	nu	een	huis	aan	het	bouwen).	Maar	 ik	zou	niets	 liever	willen	
dan	dat	 ik	de	ware	magie	van	ons	universum	niet	alleen	dagelijks	op	deze	
paar	plaatsen	kan	ervaren,	maar	overal	ter	wereld	waar	ik	naartoe	ga.	

Dat	is	de	voornaamste,	en	een	beetje	een	egoïstische,	reden	dat	ik	de	laatste	
15	jaar	bezig	geweest	ben	met	dit	boek	te	schrijven.	Ik	hoop	dat	we	op	een	
dag	het	bewustzijn	van	de	volledige	wereld	naar	een	niveau	kunnen	verhef-
fen	zodat	iedereen	spontaan	meegesleept	wordt	in	het	ervaren	van	de	hoge-
re	magische	niveaus	van	het	leven,	en	dat	iedereen	de	werkelijkheid	van	een	
eenheidsbewustzijn	kan	ervaren.	

…	en	dat	ik	overal	waar	ik	ga,	mijn	magische	pleziertjes	kan	hebben.	

Het	beëindigen	van	alle	oorlogen,	corruptie	en	misdaad	is	dan	gewoon	een	
klein	neveneffect.	

Laten	we	nu	bekijken	hoe	gemakkelijk	het	eigenlijk	is	om	het	bewustzijn	van	
de	volledige	wereld	te	verheffen.	Het	enige	wat	nodig	is,	is	een	paar	relatief	
kleine	 groepen	 mensen,	 die	 samen	 het	 TM-Sidhi	 programma	 en	 Yogisch	
Vliegen	beoefenen.	
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P.S.	Mijn	huidige	wens?	Dat	ik	met	dit	boek	op	Ellen	of	Oprah	kan	komen,	of	
beide	 is	ook	okay…Ik	ben	dit	nu	druk	vanuit	Fairfield	aan	het	wensen,	dus	
we	zullen	zien	hoelang	het	deze	keer	duurt…waarschijnlijk	 iets	 langer	dan	
24	uur.	Ik	ben	intussen	alvast	wat	aan	het	fitnessen,	kwestie	van	er	goed	uit	
te	zien	als	we	uiteindelijk	op	televisie	komen.	;o)	

Twintig	 experimenten	 die	 de	 wereld	 kunnen	 ver-
anderen	
	
Eigenlijk	begint	het	boek	nu	pas.	Nu	komen	we	pas	aan	de	essentie	van	het	
veldparadigma.	Alles	tot	nu	toe	was	een	kennismaking	met	de	begrippen	die	
nodig	 waren,	 zodat	 wat	 in	 dit	 hoofdstuk	 besproken	 wordt	 (het	 TM	 veld-
effect)	zinvol	en	logisch	zou	klinken.	

Laten	we	even	samenvatten	wat	we	tot	nu	toe	besproken	hebben;	

1. We	nemen	onszelf	waar	als	afzonderlijke	wezens.	 In	werkelijkheid	
zijn	we	allemaal	verbonden	door	een	onzichtbaar	veld	aan	de	bron	
van	onze	gedachten.	Dit	is	een	veld	van	universeel	bewustzijn	waar	
we	allemaal	een	deel	van	zijn.	Het	 lichaam	werkt	net	als	een	radio	
die	 de	 trillingen	 van	 dit	 alomtegenwoordige	 veld	 een	 lokale	 uit-
drukking	kan	geven.	
	

2. Langs	dit	veld	beïnvloeden	we	elkaar	met	elke	gedachte	die	we	heb-
ben.	 De	 meeste	 mensen	 kunnen	 deze	 invloed	 echter	 alleen	 maar	
creëren	vanaf	het	meest	oppervlakkige	niveau	van	de	geest,	waar	de	
invloed	erg	zwak	is.	Ook	al	kan	het	statistisch	gemeten	worden,	toch	
maakt	het	gewoonlijk	weinig	verschil	uit	in	het	dagelijkse	leven.	Ge-
dachten	vanuit	de	diepere	lagen	van	de	geest	blijken	echter	een	veel	
sterker	effect	te	veroorzaken.	

	

3. Transcenderen	 is	 een	 rechtstreekse	 ervaring	 van	 dit	 veld.	 Het	
brengt	 de	 kwaliteiten	 van	 dit	 Veld	 (alomtegenwoordigheid,	 liefde,	
positiviteit,	alwetendheid,	almacht,	creativiteit,	enz.)	tot	leven	in	het	
bewustzijn	van	iemand.	Dit	heeft	positieve	effecten	op	alle	aspecten	
van	 het	 leven:	 gezondheid,	 gelukkig	 zijn,	 hersenontwikkeling,	 zelf-
vertrouwen,	relaties,	enz.	

	

4. Elke	invloed	die	gecreëerd	wordt	vanuit	het	niveau	van	het	veld	zelf,	
zal	 een	 veel	 sterker	 effect	 hebben	 op	 de	 omgeving	 dan	 gedachten	
vanuit	het	oppervlakkige	niveau	van	de	geest.	
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Dit	laatste	punt	zullen	we	in	dit	hoofdstuk	bestuderen.	

Aan	de	hand	van	een	reeks	experimenten	van	steeds	hogere	kwaliteit	zullen	
we	het	volgende	zien:	

• De	invloed	van	transcenderen	op	de	omgeving	is	meetbaar.	
• Deze	 invloed	 is	 inderdaad	veel	 sterker	dan	normale	oppervlakkige	

gedachten.	
• Deze	 experimenten	 verschaffen	 het	meest	 gefundeerde	 bewijs	 dat	

er	 inderdaad	 een	 Veld	 van	 bewustzijn	 is.	 (We	 kunnen	 geen	 Veld-
effecten	hebben	tenzij	er	een	Veld	is).	

• Het	gedrag	van	mensen	verandert	in	positieve	zin	door	de	kwalitei-
ten	van	het	Veld	in	hun	bewustzijn	te	verlevendigen.	Veranderingen	
op	deze	manier	creëren	blijkt	veel	effectiever	te	zijn	dan	onze	huidi-
ge	methoden	om	negatief	gedrag	aan	te	pakken,	met	een	veel	lagere	
kostprijs	voor	de	maatschappij.	

	

In	kort,	tijdens	de	volgende	paar	bladzijden	ga	je	de	meest	krachtige	techno-
logie	ontdekken	die	ooit	wetenschappelijk	 onderzocht	 is	 om	de	wereld	op	
een	positieve	manier	te	veranderen.	

In	feite	heeft	het	de	wereld	al	veranderd.	

Wil	je	weten	wat	de	echte	oorzaak	is	van	de	val	van	de	Berlijnse	Muur?	

Lees	dan	verder.	

Onderzoek	met	het	TM	Veldeffect	(het	1%	effect)	
		
In	de	jaren	60	deed	Maharishi	een	spectaculaire	voorspelling	over	de	kracht	
van	 transcenderen:	 als	 slechts	1%	van	de	bevolking	zou	 leren	 transcende-
ren,	dan	zou	het	stressniveau	van	het	collectieve	bewustzijn	dalen	en	zou	er	
een	meetbare	 verandering	 optreden	 in	 het	 gedrag	 van	 de	 volledige	bevol-
king.	

Dit	is	hoe	het	werkt.	

We	hebben	gezien	dat	 telkens	als	we	stressvolle	negatieve	gedachten	heb-
ben,	we	niet	alleen	onszelf	schade	toebrengen	maar	dat	we	ook	een	invloed	
hebben	op	onze	omgeving.	We	creëren	stress	in	het	collectieve	bewustzijn.	
Volgens	 onze	 eerdere	 analogie	 van	het	 collectieve	 bewustzijn	 betekent	 dit	
dat	als	de	temperatuur	in	ons	eigen	glas	daalt,	we	ook	de	temperatuur	in	de	
kom	doen	dalen,	en	op	die	manier	ook	de	temperatuur	in	alle	andere	glazen	
in	de	kom.	
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Deze	individuele	invloed	is	niet	erg	sterk.	Maar	als	miljoenen	mensen	in	een	
stad	hetzelfde	effect	creëren,	zal	het	vroeg	of	laat	ons	gedrag	gaan	beïnvloe-
den.	Het	 resultaat	 is	meer	misdaad,	 corruptie,	verkeersongelukken,	versla-
vingen,	enz.	

Dat	betekent	niet	dat	iedereen	in	de	stad	automatisch	een	crimineel	wordt.	
Als	iemand	met	een	hoog	bewustzijn	(in	onze	eerdere	analogie	een	glas	met	
warm	water),	 aankomt	 in	 een	 stressvolle	 stad	 (een	kom	met	koud	water),	
dan	zal	hij	niet	onmiddellijk	misdaden	gaan	plegen.	Maar	als	hij	anderzijds	
zelf	al	gestresseerd	is,	zal	de	bijkomende	stress	in	het	collectieve	bewustzijn	
zeker	niet	helpen.		

Transcenderen	 is	 net	 als	 zelf	 in	 het	 meer	 springen.	 Het	 creëert	 een	 veel	
sterkere	invloed	dan	de	kracht	van	gewone	gedachten,	en	de	invloed	is	zui-
ver	 positief	 (want	 het	 brengt	 de	 verbinding	 die	wij	 liefde	 noemen,	 tussen	
ons	 tot	 leven).	 Dit	 is	 de	 reden	waarom	het	 transcenderen	 van	 slechts	 een	
kleine	groep	mensen	een	veel	grotere	groep	rond	hen	positief	kan	beïnvloe-
den.	

Om	 een	 volledige	 stad	 te	 verlichten	 hoef	 je	 niet	 overal	 lampen	 te	 hebben,	
slechts	een	paar	straatlampen	hier	en	daar	zijn	genoeg.	

Laten	we	dus	eens	kijken	wat	er	gebeurt	wanneer	we	het	licht	aansteken.	

Experiment	1:	Minder	misdaad	in	11	Steden	–	het	eerste	onderzoek	
van	het	TM	Veldeffect		
Titel:	Improved	quality	of	life	through	the	Transcendental	Meditation	program	–	de-
creased	crime	rate																	
Auteurs:		Candace	Borland.,	and	Garland	Landrith	III		 	 	 	 	
Referentie:	Collected	Papers	on	the	Transcendental	Meditation	technique,	Volume	1;	(98),	
1975.	

Toen	in	het	begin	van	de	jaren	70	de	eerste	wetenschappelijke	onderzoeken	
verschenen	 die	 de	 opmerkelijke	 individuele	 effecten	 van	 TM	 aantoonden,	
werden	Maharishi	en	de	TM-techniek	zeer	bekende	namen.	In	die	tijd	waren	
TM	en	het	woord	 “meditatie”	bijna	synoniemen.	Elk	 jaar	 leerden	honderd-
duizenden	mensen	de	kunst	van	het	transcenderen.	

Als	gevolg	hiervan	waren	er	tegen	1973	verschillende	steden	in	de	VS	waar	
effectief	 1%	 van	 de	 bevolking	 TM	 beoefende.	 Dus	 beslisten	 twee	moedige	
wetenschappers,	Candace	Borland	en	Garland	Landrith	III	om	de	uitdaging	
aan	te	gaan	en	de	voorspelling	van	Maharishi	uit	 te	testen.	Zou	het	 feit	dat	
1%	van	de	bevolking	transcendeert,	inderdaad	een	meetbaar	effect	hebben	
op	de	volledige	bevolking?	
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Ze	waren	er	zich	heel	goed	van	bewust	dat	dit	een	erg	controversiële	studie	
zou	 worden.	 Ze	 beseften	 dat	 ze	 hun	 onderzoek	 dus	 zo	 grondig	 mogelijk	
moesten	doen.	

Ze	 vonden	 11	 steden	 met	 een	 bevolkingsaantal	 tussen	 de	 25000	 en	 de	
50000	waar	1%	van	de	bevolking	TM	had	geleerd.	Dan	koppelden	ze	deze	
11	steden	aan	11	controlesteden	in	dezelfde	regio’s	en	met	een	vergelijkba-
re	demografie.	In	elke	stad	onderzochten	ze	dan	de	misdaadstatistieken	van	
de	FBI.	

Door	 openbaar	 verkrijgbare	 FBI-statistieken	 te	 ge-
bruiken	hadden	ze	al	één	aanzienlijk	voordeel	in	ver-
gelijking	met	veel	andere	studies	in	de	sociale	weten-
schap:	objectieve	gegevens.	Onderzoekers	in	de	sociale	
wetenschap	 verzamelen	 vaak	 hun	 eigen	 gegevens,	
bijvoorbeeld	door	middel	van	enquêtes,	om	te	probe-
ren	 hun	 hypothese	 te	 bewijzen.	 Maar	 dat	 doet	 vaak	
veel	vragen	rijzen	over	de	betrouwbaarheid	van	de	gegevens.	Werd	het	op	
een	 correcte	 manier	 verzameld,	 werden	 tegenstrijdige	 gegevens	 weggela-
ten,	enz.?		

In	dit	geval	hadden	de	onderzoekers	er	redelijk	wat	vertrouwen	in	dat	geen	
zinnig	mens	 zou	 aannemen	dat	 de	 FBI	 zijn	 gegevens	 zou	 vervalsen	 om	de	
TM-beweging	te	helpen	hun	gelijk	te	halen	met	deze	bizarre	hypothese.	Als	
er	dus	een	effect	zou	zijn,	dan	zou	tenminste	niemand	de	gegevens	in	vraag	
stellen.	

En	er	was	inderdaad	een	opmerkelijk	effect.	De	resultaten	zagen	er	als	volgt	
uit:	
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Terwijl	de	controlesteden	een	gemiddelde	toename	van	8,3	procent	hadden	
in	de	misdaadcijfers,	hadden	de	1%-steden	een	afname	 in	misdaad	van	8,2	
procent.	De	relatieve	afname	was	dus	16,5	%.	

	

Kon	dit	toeval	zijn?	Ja,	dat	kon.	Maar	de	kans	was	niet	erg	groot:	het	onder-
zoek	had	een	p<.001,	één	op	duizend	–	50	keer	kleiner	dan	de	norm	die	ver-
eist	is	om	het	als	een	significant	resultaat	te	beschrijven	(p<.05).	Een	veran-
dering	van	die	grootte,	en	consistent	over	11	steden,	kon	door	toeval	alleen	
niet	verwacht	worden.	

De	resultaten	zagen	er	dus	veelbelovend	uit.	Maar	toch	zouden	er	veel	vra-
gen	gesteld	worden:	

Kan	 het	 effect	 opgetreden	 zijn	 omdat	 de	 onderzoekers	 controlesteden	
geselecteerd	hebben	waar	er	al	een	stijging	in	de	misdaad	was?	

Om	deze	vraag	te	beantwoorden	bekeken	de	onderzoekers	de	gemiddel-
de	 misdaadstijging	 in	 alle	 steden	 van	 de	 VS	 met	 dezelfde	 bevolkings-
graad,	 in	 totaal	 460	 steden.	 Ze	 stelden	 vast	 dat	 de	 gemiddelde	 stijging	
9,6%	was	–	groter	zelfs	dan	in	de	controlesteden.	

Wat	als	de	misdaad	in	de	1%-steden	al	aan	het	dalen	was	vóór	mensen	
leerden	transcenderen?	

De	onderzoekers	 bekeken	de	 stijgingstendens	 in	de	misdaadcijfers	 van	
zowel	de	controlesteden	als	van	de	1%-steden.	Dit	is	het	resultaat:	



	 206	

	

Tot	1973	vertoonden	zowel	de	controle-	
als	 de	 1%-steden	 een	 stijgende	 tendens	
in	misdaad.	De	stijging	was	zelfs	groter	in	
de	1%-steden	dan	in	de	controlesteden.	

Maar	 in	 1973	 keerde	 de	 tendens	 in	 de	
1%	steden	om,	terwijl	die	in	de	controle-
steden	 voortduurde.	 Wat	 er	 ook	 in	 de	
1%-steden	 gebeurde,	 was	 dus	 waar-
schijnlijk	niet	te	wijten	aan	tendensen.	

Of	 toch	wel?	Eén	 interessant	 gegeven	was	dat	de	 stij-
gende	trend	in	de		misdaadcijfers	van	de	1%-steden	al	
vóór	1973	gestopt	bleek	te	zijn.	Hoe	is	dit	te	verklaren?	

	De	onderzoekers	moesten	een	beginpunt	kiezen	voor	
hun	 onderzoeksperiode.	 Ze	 kozen	 dus	 veranderingen	
in	 de	 misdaadcijfers	 uit	 van	 1972	 tot	 1973	 maar	 dit	
was	verre	van	een	perfecte	studie.		

Ze	 moesten	 de	 steden	 uitkiezen	
waar	1%	van	de	bevolking	medi-
teerde,	maar	niet	alle	steden	be-
reikten	die	drempel	op	hetzelfde	
moment.	 Deze	 grafiek	 toont	 de	
1%-steden:	 de	 lijn	 wordt	 licht	
gekleurd	 vanaf	 het	 moment	 dat	
de	drempel	bereikt	werd.			

Deze	grafiek	toont	aan	dat	3	van	
de	 11	 steden	 al	 1%	 hadden	 be-
reikt	 op	 het	 einde	 van	 1971.	 In	
deze	 steden	 was	 de	 misdaad	 in	
1972	 al	 gedaald,	 waardoor	 de	
stijgende	 trend,	 als	 gemiddelde	
van	 alle	 11	 steden,	 afvlakte.	 Dit	
toont	aan	dat	de	studie	het	echte	
effect	 van	 TM	 onderschat	 heeft.	
Als	de	inwoners	in	alle	steden	op	
hetzelfde	 moment	 TM	 geleerd	
hadden,	 dan	 zou	 het	 effect	 nog	
veel	sterker	geweest	zijn	
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Vele	vragen	bleken	dus	al	beantwoord.	Er	was	een	duidelijke	correlatie	tus-
sen	het	feit	dat	1%	van	de	bevolking	van	deze	steden	leerde	transcenderen	
en	een	afname	in	de	misdaadcijfers.	

Maar	correlatie	betekent	niet	dat	er	oorzakelijkheid	is.	Er	zijn	vele	factoren	
die	criminaliteit	beïnvloeden.	Vóór	iemand	zeker	kan	zijn	dat	TM	werkelijk	
de	oorzaak	is,	moesten	de	onderzoekers	de	andere	mogelijke	oorzaken	uits-
luiten	(of	“onder	controle	houden”).	

Dit	gebeurde	in	een	meer	uitgewerkte	follow-up	studie.	

Experiment	2:	Uitbreiding	van	de	test	naar	24	steden	over	een	peri-
ode	van	vijf	jaar	
Titel:	The	Transcendental	Meditation	program	and	crime	rate	change	in	a	sample	of	48	
cities		 	 																
Auteurs:		Garland	S.	Landrith	III,	Michael	C.	Dillbeck,	and	David	W.	Orme-
Johnson	
Referentie:	Journal	of	Crime	and	Justice	vol.	4,	1981,	pp	25-45.	
	
Na	 de	 eerste	 studie	 kwam	 Dr.	 Michael	 Dillbeck	 bij	 het	 onder-
zoeksteam.	Hij	gebruikte	zijn	expertise	in	statistiek	om	de	kwali-
teit	van	het	onderzoek	van	het	TM	Veld-effect	aanzienlijk	te	ver-
hogen.	

Tegen	dat	deze	nieuwe	studie	begon,	waren	er	veel	meer	steden	waar	1%	
van	de	bevolking	TM	geleerd	had,	 dus	konden	 ze	hun	originele	 studie	uit-
breiden	 naar	 24	 steden,	 gekoppeld	 aan	 24	 controlesteden	 in	 gelijkaardige	
demografische	situaties.	Deze	keer	vroegen	de	onderzoekers	aan	een	onaf-
hankelijke	wetenschapper	om	ervoor	te	zorgen	dat	er	een	volledig	objectie-
ve	selectie	gebeurde	van	de	24	controlesteden.	

Daarna	bekeken	ze	alle	factoren	waarvan	bekend	is	dat	ze	een	invloed	heb-
ben	op	misdaad,	en	hielden	die	onder	controle	(door	het	effect	van	deze	fac-
toren	 te	berekenen	bij	 zowel	de	controle	steden	als	de	1%	steden).	Bij	die	
factoren	hoorden	de	bevolkingsdichtheid,	 het	 onderwijsniveau,	 het	 gemid-
delde	 inkomen,	 het	 percentage	 werkloosheid,	 het	 percentage	 beneden	 de	
armoedegrens,	en	het	percentage	in	leeftijdsgroepen	15-29.	

Vervolgens	voerden	ze	het	onderzoek	over	een	langere	periode	uit,	vijf	jaar	
in	plaats	van	slechts	één	jaar.	

Als	het	TM	Veld-effect	werkelijk	de	oorzaak	was	van	de	daling	in	misdaad,	in	
plaats	van	andere	factoren,	dan	zou	het	effect	hetzelfde	moeten	zijn	 in	een	
grotere	en	meer	nauwkeurige	studie	die	met	al	deze	andere	factoren	reke-
ning	houdt.		
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Uiteindelijk	bleek	dat	 in	de	meer	gedetailleerde	studie	de	resultaten	verbe-
terden,	de	daling	van	de	criminaliteit	was	zelfs	nog	groter.	

Over	een	groter	aantal	steden	en	met	een	striktere	controle	van	andere	vari-
abelen	daalde	de	criminaliteit	 in	de	1%	steden	met	22%	in	vergelijking	met	
de	controles	en	de	tendensen	(p<.001).	

	
Na	de	eerste	daling	bleven	de	misdaadcijfers	ook	de	volgende	vijf	jaren	sta-
biel,	 terwijl	 in	 de	 controlesteden	 de	 stijging	 van	 de	 criminaliteit	 zelfs	 nog	
toenam.	

Dillbeck	werkte	 de	 statistische	 analyse	 zo	 gedetailleerd	 uit	 dat	 het	 onder-
zoek	voor	publicatie	aanvaard	werd	 in	het	 Journal	of	Crime	and	Justice.	Dit	
was	de	eerste	grote	doorbraak	voor	de	betrokken	onderzoekers.	Hoe	onor-
thodox	de	studie	ook	was,	de	gegevens	waren	gefundeerd	en	de	onderzoeks-
methodologie	werd	goedgekeurd	door	de	recensenten	van	het	tijdschrift.		

Experiment	3:	Causale	analyse	in	240	steden	

Titel:	The	Transcendental	Meditation	program	and	crime	rate:	a	causal	analysis		
Auteurs:	Michael	C.	Dillbeck,	Garland	S.	Landrith	III,	Craig	Polanzi,	and	Sheldon	R.	Baker	
Referentie:	Journal	of	Mind	and	Behavior,	vol.	8,	1987,	pp.	67-104.	

Tegen	1982	waren	er	honderden	steden	in	de	VS	waar	1%	van	de	bevolking	
de	TM-techniek	beoefende.	De	onderzoekers	beslisten	dus	het	onderzoek	uit	
te	breiden	naar	een	willekeurige	selectie	van	160	steden.	Met	een	test	van	
die	grootte	waren	ze	in	staat	om	een	meer	uitgewerkte	analyse	uit	te	voeren	
om	met	nog	veel	meer	 zekerheid	 te	kunnen	bepalen	of	het	TM	Veld-effect	
werkelijk	 de	 daling	 in	 de	 criminaliteit	 veroorzaakte.	De	 analyse	 gebruikte	
een	statistische	methode	die	cross-lagged	panel	correlatie	(CLPC)	wordt	ge-
noemd,	toegepast	op	de	160	steden.	CLPC	meet	de	correlatie	tussen	oorzaak	
en	 effect.	 Als	 de	 oorzaak	 aanwezig	 is	 (1%	 TM-beoefenaars)	 zal	 het	 effect	
(minder	misdaad)	dan	ook	optreden?	Als	er	geen	oorzaak	 is,	 is	er	dan	ook	
geen	effect?	

Als	men	een	hoge	correlatie	vaststelt,	dan	verstevigt	dat	de	hypothese.	Maar	
als	ze	tot	de	vaststelling	komen	dat	het	effect	zonder	de	oorzaak	bestaat,	dan	
wordt	de	hypothese	afgezwakt.	

Het	 onderzoek	 ontdekte	 dat	 de	 statistische	 correlaties	 tussen	 oorzaak	 en	
effect	 significant	 waren.	 Men	 kon	 dus	 effectief	 met	 een	 hoge	 statistische	
betrouwbaarheid	 beweren	 dat	 het	 TM	 Veld-effect	 inderdaad	 de	 oorzaak	
was	van	de	afname	van	de	criminaliteit.	
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Deze	studie	 is	over	gedaan	met	een	ander	willekeurig	staal	van	80	grotere	
hoofdstedelijke	gebieden,	met	dezelfde	resultaten.	De	studie	werd	uiteinde-
lijk	ook	gepubliceerd,	als	deel	van	een	grotere	studie	met	verschillende	ex-
perimenten	(zie	onderzoek	5)	

Onderzoek	4:	Het	eerste	prospectief	onderzoek	–	het	beëindigen	van	
de	oorlog	in	Libanon	door	middel	van	het	1%	effect	
Titel:	The	Maharishi	technology	of	the	Unified	Field	and	reduction	of	armed	conflict:	a	
comparative,		longitudinal	study	of	Lebanese	villages	 	 	 	 	
Auteurs:	M.	Abou	Nader,	Charles	.N.	Alexander,	and	John	L.	Davies	 	 	 															
Referentie:	Collected	Papers	on	the	Transcendental	Meditation	technique	vol.	4,	No.	331	pp.	
2623-2633.	

De	individuele	TM-onderzoeken	tonen	een	erg	duidelijke	tendens:	hoe	gro-
ter	het	probleem	(hoe	meer	iemand	uit	evenwicht	is)	hoe	groter	het	balan-
cerende	 effect	 van	 transcenderen.	 Mensen	 met	 ernstige	 PTSS	 of	 met	 een	
ernstige	alcoholverslaving	zien	bijvoorbeeld	meestal	een	veel	grotere	verbe-
tering	in	hun	leven	dan	die	met	alleen	maar	een	matig	probleem.	Hoe	don-
kerder	het	in	de	kamer	is,	hoe	groter	het	verschil	wanneer	we	het	licht	aan-
steken.	

Dr.	 Tony	 Nader	 wou	 uittesten	 of	 hetzelfde	 waar	 was	 voor	 het	 TM	 Veld-
effect.	Het	was	zeker	leuk	om	te	zien	hoe	de	misdaad	met	20%	daalt	in	ste-
den	 in	 de	 VS,	maar	wat	 zou	 er	 gebeuren	 in	 een	 gebied	waar	 de	 stress	 zo	
hoog	is	dat	mensen	met	elkaar	in	oorlog	zijn?	

Dr.	Nader	was	opgeleid	als	een	Libanese	medicus	die	neurowetenschappen	
ging	studeren	aan	MIT	en	Harvard.	Uiteindelijk	begon	hij	samen	te	werken	
met	 Maharishi	 omtrent	 de	 eerder	 vernoemde	 ontdekking	 van	 Veda	 in	 de	
Menselijke	fysiologie.	Maar	vóór	hij	zijn	postgraduaat	studies	begon,	besliste	
hij	om	een	opleiding	tot	TM-leraar	te	volgen.	Hij	keerde	terug	naar	Libanon	
om	een	gedurfd	experiment	uit	 te	voeren	 :	de	oorlog	stoppen	in	zijn	thuis-
stad.	

Deze	studie	zou	niet	alleen	uniek	zijn	omdat	het	uitgevoerd	werd	in	een	veel	
meer	 gestresseerde	 omgeving	 maar	 ook	 omdat	 dit	 het	 eerste	 1%	 experi-
ment	was	waar	de	resultaten	op	voorhand	werden	voorspeld.	

Hoe	 indrukwekkend	 de	 vorige	 experimenten	 ook	 waren,	 vanuit	 weten-
schappelijk	 oogpunt	 hadden	 ze	 nog	 steeds	 één	 belangrijk	 zwak	 punt:	 het	
waren	 allemaal	 retrospectieve	 onderzoeken.	De	 effecten	 konden	 alleen	 op-
gemeten	worden	in	die	steden	waar	toevallig	1%	van	de	bevolking	al	medi-
teerde.	 In	 dit	 geval	 konden	 de	 onderzoekers	 alleen	maar	 terugkijken	 naar	
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het	verleden	en	kijken	of	er	iets	gebeurd	was	(vandaar	de	naam	retrospec-
tief).	

Vanuit	wetenschappelijk	standpunt	is	een	prospectieve	studie	veel	betrouw-
baarder.	 In	 dit	 geval	 voorspellen	wetenschappers	 op	 voorhand	 dat	 ze	 een	
specifiek	effect	zullen	creëren	op	een	specifieke	plaats	en	tijdstip.	Deze	on-
derzoeken	waren	 echter	 veel	moeilijker	 uit	 te	 voeren,	 aangezien	men	niet	
kan	voorspellen	dat	1%	van	een	specifieke	stad	TM	zal	leren.	

Toch	besloot	Dr.	Nader	om	het	te	proberen.	Zijn	
thuisstad	 Baskinta	 was	 de	 perfecte	 locatie.	 Hij	
zou	 zijn	 leven	 riskeren	 om	mensen	 de	 ervaring	
van	 vrede	 aan	 te	 leren	 in	 het	 midden	 van	 een	
oorlogsgebied.	Dan	wilde	hij	kijken	of	de	invloed,	
als	gevolg	van	het	uitstralen	van	deze	vrede	naar	
iedereen,	 voldoende	 zou	 zijn	 om	 de	 oorlog	 te	
stoppen.		

Gelukkig	woonden	er	slechts	rond	de	10	000	mensen	in	Baskinta.	Dat	bete-
kent	dat	hij	slechts	ongeveer	100	personen	moest	opleiden	om	het	1%	effect	

te	creëren.	

Baskinta	 bevond	 zich	 op	 een	 strategische	
locatie	voor	de	 strijdende	partijen.	Als	ge-
volg	 was	 de	 strijd	 er	 al	 vier	 jaar	 zonder	
ophouden	 aan	 de	 gang	 vóór	 het	 experi-
ment	 startte.	 In	 dezelfde	 regio	 waren	 er	
vier	 andere	 dorpen	met	 een	 vergelijkbare	
bevolking	 en	 in	 dezelfde	 omstandigheden.	
Dr.	Nader	redeneerde	dat	deze	steden	ide-
ale	controlesteden	zouden	zijn.	

In	 mei	 1981	 werden	 voorspellingen	 ge-
daan	 in	 de	media	 dat	 de	 vijandigheden	 in	

Baskinta	 significant	 zouden	 verminderen	 en	dat	 de	 levenskwaliteit	 signifi-
cant	 zou	 verbeteren,	 beide	 in	 vergelijking	met	 de	 eigen	 voorafgaande	 ten-
densen	en	vergeleken	met	de	vier	naburige	dorpen.	

Dr.	Nader	begon	lezingen	over	de	TM-techniek	te	geven	en	bood	aan	om	ie-
dereen	die	dat	wou,	gratis	op	te	 leiden.	Hij	vertelde	met	opzet	de	doelstel-
ling	 van	 hun	 experiment	 niet	 aan	 de	 plaatselijke	 bevolking,	 zodat	 er	 geen	
enkel	verwachtingseffect	zou	zijn.	
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In	 juni	 1982	bereikte	hij	 zijn	doel:	 1%	van	de	dorpsbevolking	had	TM	ge-
leerd	en	5	 individuen	hadden	ook	de	gevorderde	TM-Sidhi	cursus	gevolgd.	
Vanaf	dit	moment	startte	de	experimentele	periode.	

Voor	 het	 doel	 van	de	 studie	werden	drie	 variabelen	 geme-
ten:	 het	 aantal	 schoten	 dat	 afgevuurd	werd,	 het	 aantal	 do-
den,	 en	 de	 hoeveelheid	 beschadigde	 eigendommen.	 De	
voornaamste	 informatiebron	 was	 An-Nahar	 de	 meest	 ver-

spreide	krant	in	Libanon,	die	ook	beschouwd	werd	als	de	meest	objectieve.	

Toen	de	onderzoekers	hun	gegevens	verzamelden,	waren	de	resultaten	ver-
bazingwekkend.	In	de	jaren	vóór	de	drempel	van	1%	gehaald	was,	was	het	
niveau	van	de	vijandigheden	 in	Baskinta	erger	dan	 in	de	naburige	dorpen.	
Maar	de	vijandigheden	 stopten	volledig	 vanaf	het	moment	dat	1%	van	het	
dorp	TM	geleerd	had.	

Gedurende	 de	 volledige	 experimentele	 periode,	 van	 juni	 1982	 tot	 maart	
1984,	 waren	 er	 nul	 schoten,	 nul	doden	 (zelfs	 nul	 gewonden),	 en	 nul	be-
schadigde	 eigendommen.	 Het	 oorlogsgeweld	 verminderde	met	 100%	 ge-
durende	een	onafgebroken	periode	van	meer	dan	drie	jaren.	

	

Aan	 de	 andere	 kant	 zag	 men	 in	 de	
nabijgelegen	 dorpen,	 slechts	 een	
paar	 kilometer	 verder,	 een	 sterke	
stijging	 van	 de	 vijandigheden,	 een	
verdubbeling	van	 schoten,	doden	en	
eigendom	schade	dan	 vóór	de	 expe-
rimentele	 periode.	 De	 kans	 dat	 de	
plotse	daling	in	Baskinta,	in	contrast	
met	de	omliggende	dorpen,	een	 toe-
val	 kon	 zijn	 was	 kleiner	 dan	 1	 op	
100	000	(p<.00001).		

De	 andere	 voorspellingen	 kwamen	
ook	uit.	Terwijl	de	mensen	in	de	om-
liggende	dorpen	nog	steeds	oorlog	voerden,	raakten	de	mensen	in	Baskinta	
opnieuw	gewoon	aan	het	normale	leven.	Ze	richtten	een	nieuw	voetbalteam	
op,	 installeerden	 een	 tennisbaan	 en	 bouwden	 een	 nieuw	 voetbalveld.	 De	
Libanese	regering	besliste	verschillende	wegen	in	Baskinta	te	herstellen	(de	
eerste	keer	 in	15	 jaar)	en	om	een	automatisch	 telefoonsysteem	te	 installe-
ren,	 iets	wat	de	bevolking	vier	 jaar	vóór	het	experiment	aangevraagd	had.	
Geen	enkele	van	deze	verbeteringen	gebeurde	in	de	naburige	dorpen.	
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Voor	 iemand	 die	 de	 wetenschap	 achter	 dit	 experiment	 niet	 kent,	 is	 het	
woord	“wonder”	hier	best	wel	op	zijn	plaats.	Maar	dit	 is	een	waargebeurd	
verhaal	 en	 alle	 gebeurtenissen	 zijn	 objectief	 gecontroleerd	 en	 staan	 open	
voor	inspectie.	

Met	deze	studie	was	de	cirkel	voor	het	1%-onderzoek	rond:	van	het	eerste	
veelbelovende	 maar	 niet	 perfecte	 onderzoek,	 naar	 een	 volledige	 causale	
analyse	van	240	willekeurig	geselecteerde	steden,	tot	uiteindelijk	een	echte	
prospectieve	studie	met	verbluffende	resultaten.		

Maharishi	 stelde	 later	 Dr.	 Nader	 aan	 als	 hoofd	 van	 de	 Global	 Country	 of	
World	Peace,	(de	non-profit	wereldorganisatie	die	verantwoordelijk	is	voor	
het	aanleren	van	TM	en	van	verschillende	andere	Vedische	 technologieën)	
en	gaf	hem	de	titel	Maharaja	Adhiraj	Raja	Raam.		

	

Had	de	TM-organisatie	iets	te	winnen	met	dit	onderzoek?		
	
Het	is	heel	normaal	om	wantrouwig	te	zijn	telkens	als	een	onderzoek	wordt	
uitgevoerd	 door	wetenschappers	 die	 verbonden	 zijn	 aan	 de	 instituten	 die	
uit	het	onderzoek	mogelijk	een	voordeel	kunnen	halen.	

Wanneer	het	over	de	individuele	effecten	van	transcenderen	gaat,	dan	wer-
den	de	experimenten	die	uitgevoerd	werden	door	wetenschappers	verbon-
den	aan	de	TM-organisatie	redelijk	snel	bevestigd	door	onafhankelijke	we-
tenschappers.	Zij	stelden	dezelfde	of	zelfs	betere	resultaten	vast	en	konden	
besluiten	 dat	 de	 TM-onderzoekers	 op	 een	 eerlijke	 manier	 hun	 onderzoek	
gedaan	hadden.	De	resultaten	waren	werkelijk	te	wijten	aan	de	effecten	van	
transcenderen,	niet	aan	vooroordelen	van	de	onderzoekers.	

Wanneer	het	echter	over	het	TM	Veld-effect	gaat,	dan	waren	bijna	alle	expe-
rimenten	uitgevoerd	door	wetenschappers	van	de	TM-organisatie	zelf.	(Pas	
in	het	midden	van	de	jaren	90	durfden	onafhankelijke	wetenschappers	hun	
naam	verbinden	aan	deze	experimenten.)	

Dus	moeten	we	een	belangrijke	vraag	stellen	:	Had	de	TM-organisatie	iets	te	
winnen	met	te	bewijzen	dat	het	TM	Veld-effect	werkt?		

Wel,	nee….	eigenlijk	precies	het	tegenovergestelde.	

Stel	je	voor	dat	je	een	„product”	hebt	dat	alle	aspecten	van	het	leven	kan	ver-
beteren	 (gezondheid,	 gelukkig	 zijn,	 IQ,	hersenontwikkeling,	 zelfvertrouwen,	
enz.),	zou	jouw	marketingstrategie	dan	zijn	om	mensen	ervan	te	overtuigen	dat	
ze	jouw	product	niet	moeten	kopen,	omdat	ze	de	voordelen	hoe	dan	ook	zullen	



	213	

krijgen?	

	

Dit	was	in	essentie	nochtans	wat	Maharishi	beweerde,	dat	het	zelfs	niet	no-
dig	is	dat	iedereen	TM	leert.	Eén	procent	van	de	bevolking	is	voldoende.	De	
voordelen	 zijn	 nog	 steeds	 het	 grootste	 bij	 diegenen	 die	 zelf	 in	 de	 oceaan	
duiken,	maar	de	golven	die	hierbij	gecreëerd	worden	verspreiden	zich	uit-
eindelijk	naar	iedereen.	

Als	je	het	mij	vraagt,	klinkt	dit	niet	als	een	erg	slimme	verkoopstrategie.	

Er	was	echter	nog	een	veel	belangrijkere	reden	waarom	het	TM	Veld-effect	
gaan	 verkondigen	 helemaal	 geen	 goede	 strategie	 bleek	 te	 zijn.	 Het	 onder-
zoek	van	de	individuele	effecten	van	TM	was	indrukwekkend	en	inspirerend	
zonder	 echt	 de	 huidige	 geloofssystemen	 fundamenteel	 uit	 te	 dagen.	 Mis-
schien	heeft	TM	alleen	maar	wat	diepgaande	ontspanning	 veroorzaakt	die	
alle	veranderingen	gecreëerd	heeft?	Misschien	gebeurde	iets	anders	op	een	
zuiver	lichamelijk	niveau	dat	alles	kon	verklaren?	Het	tartte	de	verbeelding	
wel	wat,	maar	misschien	was	het	toch	nog	allemaal	mogelijk	binnen	het	ma-
chine	paradigma.	

Het	TM	Veld-effect	was	anders.	Dit	effect	is	alleen	maar	mogelijk	als	het	ma-
chine	paradigma	 gewoon…verkeerd	 is.	 Het	 zou	 aantonen	 dat	 er	 een	 soort	
invloed	 gecreëerd	 wordt	 op	 een	 bewustzijnsveld	 aan	 de	 bron	 van	 de	 ge-
dachten	 van	 iedereen.	Dit	 is	 volgens	 het	 standpunt	 van	 het	machine	para-
digma	volkomen	onmogelijk,	net	zoals	alle	PSI-onderzoek	en	onderzoek	van	
bijna-doodervaringen	 en	 reïncarnatie	 volkomen	 onmogelijk	 zijn.	 Volgens	
het	machine	paradigma	wordt	bewustzijn	immers	gecreëerd	door	de	herse-
nen.	 Er	 is	 geen	 sprake	 van	 een	 bewustzijnsveld,	 en	 dus	 kan	 er	 ook	 geen	
sprake	zijn	van	een	 invloed	over	zulk	een	veld.	Als	er	nu	wel	een	duidelijk	
meetbare	invloed	blijkt	te	zijn,	dan	zou	dit	de	meest	fundamentele	uitdaging	
voor	het	machine	paradigma	zijn	die	men	ooit	gezien	heeft.	

Zoals	we	al	gezien	hebben	bij	de	PSI-onderzoekers,	houden	mensen	er	niet	
zo	 van	 als	 men	 ze	 verteld:	 “Sorry,	 jullie	 volledige	 geloofssysteem	 is	 ver-
keerd”.	

In	het	geval	van	de	PSI-onderzoeken	waren	de	effecten	meestal	zo	klein	dat	
het	vrij	gemakkelijk	was	om	ze	gewoon	te	negeren	(zelfs	al	waren	ze	statis-
tisch	heel	significant).	Ze	noemden	de	onderzoekers	gewoon	pseudo	weten-
schappers	en	dat	was	het	dan.	Probleem	opgelost.	
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Maar	 in	dit	 geval	was	de	verandering	veel	 groter	en	veel	moeilijker	om	 te	
negeren.	Het	is	niet	zo	gemakkelijk	om	gegevens	van	de	FBI,	die	een	daling	
van	misdaad	van	20%	aantonen,	in	diskrediet	te	brengen,	laat	staan	data	uit	
Libanon	waar	oorlogsgeweld	met	100%	daalde	gedurende	een	ononderbro-
ken	periode	van	drie	jaar,	terwijl	de	intensiteit	van	de	oorlog	een	paar	kilo-
meter	verder	in	dezelfde	periode	verdubbelde.	

Normaal	 gezien	 zouden	we	denken	dat	wanneer	 het	wetenschappelijk	 be-
wijs	 sterker	wordt,	mensen	hun	oude	 geloofsovertuigingen	veranderen	 en	
de	nieuwe	realiteit	aanvaarden.	

In	 de	 praktijk	 gebeurt	 meestal	 echter	 het	 tegenovergestelde.	 Psychologen	
hebben	dit	nogal	vreemde	gedrag	onderzocht	en	ze	hebben	er	een	naam	aan	
gegeven:	cognitieve	dissonantie.	Wanneer	oude	geloofsovertuigingen	gecon-
fronteerd	worden	met	nieuw	bewijs,	dat	hoe	sterker	het	bewijs	is,	hoe	meer	
mensen	zich	gaan	vasthouden	aan	hun	oude	overtuiging.	Het	enige	wat	 ze	
doen	 is	 steeds	 creatievere	manieren	 vinden	 om	de	 geloofwaardigheid	 van	
het	 bewijs	 te	 ondermijnen.	 Dit	 is	 een	 soort	 van	 beschermingsmechanisme	
van	onze	psychologie.	Heel	ons	leven	is	gebouwd	op	onze	geloofsovertuigin-
gen,	en	we	gaan	deze	niet	zomaar	opgeven.	

Max	Planck,	wiens	ontdekkingen	uiteindelijk	geleid	hebben	tot	de	kwantum	
fysica,	was	100	jaar	geleden	al	vertrouwd	met	dit	fenomeen.	Hij	had	een	be-
kend	 citaat	 om	 zijn	mening	 over	 verschuivingen	 in	 paradigma’s	 (oude	 ge-
loofsovertuigingen	in	confrontatie	met	nieuwe	feiten)	te	omschrijven:	

Een	nieuwe	wetenschappelijke	waarheid	 triomfeert	niet	door	zijn	 tegenstan-
ders	te	overtuigen	en	hen	het	licht	te	doen	zien,	maar	eerder	omdat	zijn	tegen-
standers	uiteindelijk	 sterven,	en	er	een	nieuwe	generatie	opgroeit	die	er	ver-
trouwd	mee	is…	

De	Wetenschap	gaat	vooruit…begrafenis	na	begrafenis.	

De	 TM-organisatie	 zou	 ook	 heel	 vlug	 ontdekken	 hoe	 onwetenschappelijk	
mensen	werkelijk	zijn	in	ons		wetenschappelijk	tijdperk.	

Van	zodra	Maharishi	de	resultaten	van	de	eerste	1%-onderzoeken	aankon-
digde,	 alsook	 zijn	 voornemen	 om	het	 TM	Veld-effect	 te	 gebruiken	 om	we-
reldvrede	 te	 creëren,	 begon	men	 veel	 ergere	 scheldwoorden	 te	 gebruiken	
dan	“pseudo	wetenschapper”.	

PSI-onderzoekers	werden	meestal	afgeschilderd	als	gewoon	naïeve	mensen	
die	iets	probeerden	te	bewijzen	wat	duidelijk	onmogelijk	was.	Maar	dit	was	
anders.	In	het	geval	van	het	TM	Veld-effect	was	het	zo	overduidelijk	dat	het	
volkomen	onmogelijk	is,	dat	als	iemand	zoiets	zou	beweren,	het	alleen	maar	
kon	betekenen	dat	hij	opzettelijk	probeerde	mensen	te	misleiden.	
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Plots	werd	Maharishi	omschreven	als	iemand	die	de	zwakken	van	geest	uit-
buitte	met	beloften	van	een	betere	wereld,	gebaseerd	op	complete	nonsens	
volgens	 alle	 (machine	 paradigma-)	 wetenschappelijke	 normen.	 Dit	 is	 het	
soort	dingen	dat	sekten	doen.	

Plots	waren	er	dus	slechts	twee	opties.	Of	

1. de	TM	Veld-effecten	waren	correct,	wat	betekent	dat	we	ons	volle-
dige	 geloofssysteem,	 aan	 de	 basis	 van	 300	 jaar	wetenschappelijke	
vooruitgang,	zullen	moeten	herzien.	
of	

2. de	 TM-organisatie	 was	 een	 gevaarlijke	 organisatie,	 die	 met	 opzet	
probeerde	om	mensen	te	bedriegen.	

	

Voor	de	meeste	mensen	was	de	keuze	helaas	duidelijk.	(We	hebben	het	hier	
tenslotte	over	1975,	lang	voordat	de	Verenigd	Veld	theorieën	verschenen	en	
vóór	 de	meeste	 andere	 PSI	 experimenten	 die	 we	 eerder	 vermeld	 hebben,	
uitgevoerd	werden).	

Het	 resultaat	 was	 dat	 het	 aantal	 mensen	 dat	 TM	 wilden	 leren,	 drastisch	
daalde.	

Intussen	verschenen	talloze	andere	meditatietechnieken	om	de	leegte	op	te	
vullen.	Ze	beweerden	allemaal	dat	je	dezelfde	voordelen	zou	ervaren	als	bij	
TM	(alle	meditatietechnieken	zijn	immers	hetzelfde)	maar	zonder	geassoci-
eerd	te	moeten	worden	met	al	dat	rare	wereldvrede	gedoe.		

Het	slimste	wat	de	TM-organisatie	dus	kon	doen?	Gewoon	stoppen	met	over	
het	TM	Veld-effect	 te	 praten	 en	 alle	 aandacht	 te	 richten	 op	 de	 indrukwek-
kende	individuele	effecten.	

Waarom	zou	iemand	zich	in	godsnaam	willen	blootstellen	aan	het	soort	spot	en	
openlijke	vijandigheid	waarmee	de	TM-organisatie	plots	geconfronteerd	werd?	

	

Omdat	Maharishi	en	de	wetenschappers	die	betrokken	waren	bij	het	onder-
zoek,	wisten	dat	dit	het	lot	van	de	mensheid	kon	veranderen…daarom	dus.	

Dit	was	de	technologie	die	de	wereld	ging	veranderen,	en	zij	gingen	erover	
spreken.	Als	mensen	op	dat	moment	er	nog	niet	klaar	voor	waren	om	het	te	
begrijpen,	dan	zou	er	ooit	een	dag	komen	waar	ze	er	wel	klaar	voor	zouden	
zijn.		
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Maharishi	heeft	nooit,	zelfs	voor	een	seconde,	overwogen	om	zijn	bewerin-
gen	over	het	TM	Veld-effect	af	te	zwakken.	

Integendeel.	Eigenlijk	was	hij	nog	maar	aan	het	opwarmen.	

Onderzoek	naar	de	Vierkantswortel	van	het	1%	Effect		
	
Toen	Maharishi	 in	 1976	 het	 gevorderde	 TM-Sidhi	 programma	 en	 Yogisch	
Vliegen	 begon	 te	 onderwijzen,	werd	 het	 heel	 vlug	 duidelijk	 dat	 deze	 tech-
nieken	niet	alleen	een	veel	krachtiger	effect	hadden	op	de	individuele	evolu-
tie	van	de	beoefenaar,	maar	dat	het	ook	een	veel	krachtigere	invloed	had	op	
de	 samenleving	 (zoals	 trouwens	 voorspeld	 in	 de	 oude	 Vedische	 teksten*)	
vooral	wanneer	mensen	het	samen	in	groep	beoefenden.	

Laten	we	opnieuw	onze	analogie	van	de	sprong-in-het-meer	gebruiken	om	
dit	uit	te	leggen.	

Stel	 je	 drie	mensen	voor	die	na	 elkaar	 in	het	meer	 springen.	 Ze	doen	drie	
golven	 ontstaan,	 elk	met	 een	 specifieke	 hoogte	 en	 kracht.	 Deze	 kracht	 zal	
bepalen	hoe	ver	de	golven	uit	deinen,	en	hoeveel	van	het	oppervlak	van	het	
meer	(het	collectieve	bewustzijn)	deze	golven	kunnen	beïnvloeden,	vóór	ze	
uitdoven.		

Stel	je	nu	voor	dat	ze	in	plaats	van	elk	afzon-
derlijk	 te	 springen	 elkaars	 handen	 vastne-
men	en	samen	 in	het	meer	springen.	De	golf	
die	ze	samen	creëren	zal	veel	groter	worden	
en	veel	verder	uit	deinen.		

In	 de	natuurkunde	bestaat	 een	wet	 die	 zegt	
dat	de	kracht	van	een	golf	toeneemt	met	het	
kwadraat	 van	 zijn	 hoogte†.	 Om	 dit	 zo	 een-
voudig	mogelijk	 te	 illustreren,	 kunnen	we	 zeggen	dat	 als	 de	 golf	 drie	 keer	
groter	is,	en	dus	drie	keer	verder	zal	uit	deinen,	dit	dan	betekent	dat	het	ge-

																																																																				
*	Eén	van	de	Vedische	teksten,	de	Shiva	Samhita	vermeldt:	
”Wanneer	de	Yogi,	hoewel	hij	in		Padmasana	(zittende	positie)	blijft,	in	de	lucht	kan	opstijgen	en	de	
grond	verlaten,	weet	dan	dat	hij	Vayu-Siddhi	(meesterschap	over	de	lucht)	verworven	heeft,	wat	de	

†	Lasertechnologieën	maken	bijvoorbeeld	gebruik	van	deze	wet.	LASER	staat	voor	Light	Amplificati-
on	by	Stimulated	Emission	of	Radiation	(lichtversterking	door	gestimuleerde	emissie	van	straling).	
Dit	betekent	dat,	in	plaats	dat	een	lichtbron	lichtgolven	willekeurig	uitstuurt,	in	het	geval	van	Laser-
licht	de	individuele	lichtgolven	(emissie	van	straling)		gestimuleerd	worden	zodat	ze	coherent	uitge-
stoten	worden,	en	dat	hun	individuele	groottes	zich	zullen	samenvoegen.	Op	die	manier	heeft	de	
verkregen	lichtgolf	een	veel	grotere	omvang	die	zal	resulteren	in	lichtversterking.	De	kracht	van	
deze	lichtgolf	zal	het	kwadraat	zijn	van	de	omvang.		
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bied	van	de	invloedcirkel	in	theorie	zal	vermeerderen	met	het	kwadraat	van	
de	radius,	negen	keer	groter	dus.	

Bij	transcenderen	werkt	het	volgens	dezelfde	principes.	Tijdens	het	beoefe-
nen	 van	 TM-Sidhi,	 en	 specifiek	 van	 Yogisch	 Vliegen,	 konden	 mensen	 veel	
langer	in	het	transcendente	blijven	en	maakten	ze	het	zo	veel	gemakkelijker	
om	het	transcenderen	met	een	groep	mensen	te	coördineren.	Het	was	alsof	
ze	elkaars	handen	vasthielden	en	samen	in	het	meer	sprongen.	

In	termen	van	de	hoeveelheid	mensen	die	positief	beïnvloed	worden,	bete-
kent	dit	dat	de	effectradius	zal	 toenemen	met	het	kwadraat	van	het	aantal	
Yogische	Vliegers.	Drie	Yogische	Vliegers	die	samen	in	één	groep	de	invloed	
creëren,	kunnen	 in	 theorie	hetzelfde	effect	doen	ontstaan	als	negen	 indivi-
duele	TM-beoefenaars	die	thuis	op	hun	eigen	tijd	mediteren.	Volgens	de	1%-
formule	veroorzaakt	dit	dus	een	effect	op	900	mensen.	

Vanaf	hier	groeit	de	kwadraat	curve	erg	snel:	

• 20	 Yogische	 Vliegers	 samen	 op	 één	 plaats	 zullen	 hetzelfde	 effect	
creëren	 als	 400	 individuele	 (20²)	 TM-beoefenaars,	 voor	 40	000	
mensen.	

• 200	Yogische	Vliegers	zullen	hetzelfde	effect	creëren	als	40	000	TM-
beoefenaars,	voor	4	000	000	mensen.	

• 2000	Yogische	Vliegers	zullen	hetzelfde	effect	creëren	als	4	000	000	
TM-beoefenaars,	voor	400	000	000	mensen.	

• En	9000	Yogische	Vliegers	samen	op	één	plaats	zullen	hetzelfde	cre-
eren	 als	 81	000	000	 individuele	 TM-	 beoefenaars,	 op	 8,1	 miljard	
mensen:	de	volledige	wereldbevolking.	

	
Klinkt	dat	niet	fantastisch?	Als	mensen	voordien	al	behoorlijk	sceptisch	wa-
ren,	stel	je	dan	voor	hoe	ze	nu	zouden	reageren.	

Een	groep	van	een	paar	honderd	mensen	die	 rondspringen	op	 een	paar	ma-
trassen,	kunnen	misdaad,	ongelukken	of	zelfs	oorlog	in	een	volledig	land	doen	
dalen???	

Ik	denk	dat	we	gerust	kunnen	aannemen	dat	de	meeste	mensen	dachten	dat	
Maharishi	en	de	TM-organisatie	nu	echt	wel	volledig	hun	verstand	verloren	
waren.	

Maharishi	 trok	 het	 zich	 echter	 totaal	 niet	 aan.	 Als	wetenschapper	was	 hij	
integendeel	opgewonden	dat	het	veel	krachtiger	effect	van	Yogisch	Vliegen	
het	mogelijk	maakte	om	veel	spectaculairdere	experimenten		uit	te	voeren.	

Vroeger	 konden	 onderzoeken	 (behalve	 in	 het	 Libanon-experiment)	 alleen	
uitgevoerd	worden	als	1%	van	een	stad	TM	had	geleerd.	De	TM-organisatie	
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had	 hier	 erg	weinig	 controle	 over.	 Nu	 had	men	 slechts	 een	 paar	 honderd	
Yogische	Vliegers	nodig	om	zelfs	voor	een	volledig	land	het	effect	te	creëren.	
Dit	was	relatief	gemakkelijk	te	organiseren.		

Dit	wil	zeggen	dat	alle	experimenten	vanaf	nu	dus	prospectief	kunnen	wor-
den:	 ze	 konden	 het	 effect	 vooraf	voorspellen,	 een	 groep	 Yogische	 Vliegers	
samenbrengen,	kijken	of	het	effect	optreedt	 zoals	voorspeld,	dan	de	groep	
verwijderen,	en	zien	of	het	effect	ook	terug	verdwijnt	zoals	voorspeld.	

Buitengewone	beweringen	vereisen	buitengewoon	bewijs.		

De	beweringen	zijn	zonet	heel	wat	buitengewoner	geworden…		

Het	bewijs	zal	dat	ook	zijn.	

Experiment	 5:	Het	 eerste	 onderzoek	 naar	 Yogisch	Vliegen:	 het	 cre-
eren	van	een	ideale	samenleving	in	Rhode	Island	
Titel:	Maharishi’s	global	ideal	society	campaign:	improved	quality	of	life	in	Rhode	Island	
through	the		Transcendental	Meditation	and	TM-Sidhi	program	 	 	 	
Auteurs:	Michael	C.	Dillbeck,	Andrew	Foss,	and	Walter	J.	Zimmerman	 	 	
Referentie:	Journal	of	Mind	and	Behavior,	vol.	8,	1987,	pp.	67-104.	

Dit	was	het	allereerste	experiment	om	het	Veld-effect	van	Yogisch	Vliegen-–	
of	het	“Maharishi-Effect”	zoals	wetenschappers	het	gingen	noemen*	–	te	tes-
ten.		

Het	idee	achter	dit	nieuwe	experiment	was	eenvoudig	:	 leer	1%	van	de	be-
volking	van	een	bepaalde	regio	of	een	bepaald	land	om	te	transcenderen	en	
verander	de	 regio	 in	een	ideale	samenleving	als	een	voorbeeld	om	regerin-
gen	te	inspireren	om	dezelfde	projecten	in	andere	regio’s	of	landen	te	steu-
nen.		

Als	 eerste	 regio	 kozen	 ze	 de	 staat	 Rhode	
Island	in	de	VS	uit.		

In	 de	 zomer	 van	 1978	 gingen	 450	 TM-
leraren	voor	een	periode	van	drie	maanden	
naar	 Rhode	 Island	 om	 zoveel	 mogelijk	
mensen	 op	 te	 leiden.	 Het	 plan	was	 om	 ie-
dereen	die	 het	wou	 leren	 op	 te	 leiden,	 tot	
de	drempel	van	1%	bereikt	was.	

																																																																				
*	In	de	wetenschap	is	het	gebruikelijk	om	een	effect	de	naam	te	geven	van	de	persoon	die	
het	voor	het	eerst	voorspeld	heeft,	net	als	het	Dopplereffect	of	Röntgenstralen,	of	de	na-
men	Volta,	Ampère	en	Watt	in	elektriciteit.	
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Tegelijkertijd	 besloten	 deze	 TM-leraren,	 die	 allemaal	 de	 TM-Sidhi-	 en	 de	
Yogisch	Vliegen	cursus	gevolgd	hadden,	om	samen	in	groepen	over	de	hele	
staat	hun	meditatie	te	beoefenen,	zodat	ze	zelf	al	het	effect	konden	creëren,	
gewoon	 vanuit	 hun	 groepsmeditaties,	 gedurende	 de	 drie	 maanden	 dat	 ze	
daar	verbleven.	

Op	 het	 moment	 van	 het	 experiment	 had	 Rhode	 Island	 een	 bevolking	 van	
ongeveer	 één	miljoen.	 Eén	 procent	 van	 één	miljoen	 is	 10	000	 en	 de	 vier-
kantswortel	van	10	000	is	100.	Er	waren	dus	slechts	100	Yogische	Vliegers	
nodig	om	een	meetbaar	effect	te	creëren,	als	ze	één	groep	zouden	vormen.	
In	 dit	 geval	 vormden	 de	 Yogische	 Vliegers	 kleinere	 groepen,	 maar	 nog	
steeds	groot	genoeg	om	een	effect	te	creëren	in	de	volledige	staat.	

Aangezien	een	“ideale	samenleving”	veel	meer	inhoudt	dan	alleen	een	daling	
in	 de	 criminaliteit,	 kozen	 de	 wetenschappers	 deze	 keer	 een	 veel	 bredere	
reeks	variabelen	uit.	Ze	selecteerden	alles	wat	een	goede	aanwijzing	zou	zijn	
van	 een	verhoogd	 collectief	 bewustzijn.	 Zoals	 gewoonlijk	 zouden	 ze	 alleen	
maar	 compleet	 objectieve,	 openbaar	 beschikbare	 bronnen	 gebruiken	 in	
plaats	van	hun	eigen	gegevens	te	verzamelen.	

Om	de	studie	nog	uitgebreider	te	maken,	zouden	ze	elke	verandering	meten	
ten	opzichte	van	zowel	de	voorafgaande	tendensen	in	Rhode	Island	zelf	als	
de	situatie	in	een	naburige	staat	(Delaware)	met	een	vergelijkbare	demogra-
fie	en	gedurende	dezelfde	periode.	

Dit	is	een	lijst	van	de	opgemeten	variabelen	(met	de	officiële	gegevensbron-
nen):	

• Misdaad	(FBI)	
• Overlijdens	(Vital	statistics	of	the	United	States,	US	Bureau	of	Census,	

National	Center	for	Health	Statistics)	
• Verkeersdoden	 (Department	 of	 Transportation,	 Rhode	 Island	 and	

Delaware)	
• Auto-ongelukken	(Department	of	Transportation,	Rhode	Island	and	

Delaware)	
• Werkloosheid	 (Department	 of	 Employment	 Security,	 Rhode	 Is-

land,	Department	of	Labor,	Delaware)	
• Vervuiling	 (stofdeeltjes)	 (Department	 of	 Environmental	 Manage-

ment,	 Rhode	 Island,	Department	 of	 Natural	 Resources	 and	 Envi-
ronmental	Control,	Delaware)	

• Bierverkoop	(United	States	Brewers	Association,	Washington	D.C.)	
• Verkoop	van	sigaretten	(Tobacco	Tax	Council,	Richmond	Virginia)	

	
Vervolgens	beslisten	de	wetenschappers	om	de	variabelen	samen	te	groepe-
ren	in	een	ideale-samenlevingsindex.	
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Om	een	index	van	verschillende	variabelen	op	te	stellen	moesten	de	weten-
schappers	bij	wijze	van	spreken	appels	en	peren	samenvoegen.	Hoe	voeg	je	
bijvoorbeeld	een	daling	van	10%	in	het	aantal	auto-ongevallen	samen	met	
een	vermindering	van	20%	in	de	verkoop	van	sigaretten?	

Er	bestaat	een	vrij	gemakkelijke	manier	om	dit	te	doen	:	door	te	werken	met	
standaardafwijkingen	in	plaats	van	met	absolute	veranderingen.	

Als	 het	 aantal	 auto-ongelukken	 bijvoorbeeld	 consistent	 schommelt	 tussen	
de	80	 en	de	90	per	maand,	 dan	 is	 het	 gemiddelde	 aantal	 auto-ongelukken	
85,	en	een	standaardafwijking	zou	ongeveer	5	zijn	(wat	betekent	dat	we	met	
een	hoge	zekerheidsgraad	kunnen	voorspellen	dat	het	aantal	ergens	tussen	
de	 85-5	 en	 85+5	 zal	 liggen)*.	 Als	 we	 nu	 een	 daling	 van	 10%	 in	 auto-
ongevallen	vaststelden	tegenover	het	gemiddelde	van	85,	dan	zou	dit	bete-
kenen	dat	er	8,5	minder	auto-ongelukken	waren.	Om	dit	nu	in	standaardaf-
wijkingen	om	te	rekenen	delen	we	8,5	door	5	en	krijgen	we	1,7.	

Hetzelfde	wanneer	het	aantal	per	maand	gekochte	pakken	sigaretten	tussen	
de	90	000	en	de	110	000	schommelt.	Dan	kunnen	we	zeggen	dat	het	gemid-
delde	aantal	gekochte	sigarettenpakken	100	000	is	met	een	standaardafwij-
king	van	10	000.	Een	daling	van	20%	in	de	verkoop	betekent	20	000	pakken	
minder,	of	een	standaardafwijking	van	2.	

Als	 we	 nu	 deze	 twee	 in	 een	 index	willen	 plaatsen,	 dan	moeten	we	 alleen	
maar	het	gemiddelde	van	de	 twee	standaardafwijkingen	bepalen,	1,7	en	2,	
en	dan	komen	we	uit	op	een	index	van	1,85.	

Een	ander	woord	voor	standaardafwijking	is	“effectgrootte”.	We	hebben	dit	
al	 in	 enkele	 eerdere	TM-onderzoeken	 gezien.	 Elke	 effectgrootte	 hoger	dan	
0,8	wordt	beschouwd	als	groot.	De	10%	daling	in	het	aantal	auto-ongevallen	
in	ons	voorbeeld	lijkt	misschien	niet	zo	indrukwekkend	op	het	eerste	zicht,	
maar	 in	 vergelijking	 met	 de	 normale	 schommelingen,	 werd	 het	 vertaald	
naar	een	effectgrootte	van	1,7,	wat	beschouwd	zou	worden	als	een	uitzon-
derlijk	grote	verbetering†.	

Op	deze	manier	hebben	de	wetenschappers	een	index	ontworpen	voor	alle	
acht	 variabelen.	 Dat	maakte	 het	 onderzoek	 veel	 indrukwekkender	 dan	 al-
leen	maar	het	meten	van	de	misdaad.	

Als	je	zoveel	variabelen	hebt,	dan	verwacht	je	normaal	gezien	dat	de	wille-
keurige	 schommelingen	 elkaar	 onderling	 zullen	 uitvlakken.	 Soms	 zal	 het	
																																																																				
*	Dit	 is	 een	erg	 simplistische	uitleg	van	wat	 standaardafwijking	betekent.	De	getallen	moeten	met	
een	korrel	zout	bekeken	worden.	Mijn	voornaamste	doel	is	om	het	eenvoudig	te	houden.	
†	Effectgrootte	 is	 omgekeerd	 evenredig	 met	 waarschijnlijkheid.	 Hoe	 groter	 de	 effectgrootte,	 hoe	
kleiner	de	kans	dat	het	toeval	kan	zijn.		
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aantal	auto-ongelukken	 toevallig	 stijgen,	maar	de	hoeveelheid	gekochte	 si-
garetten	kan	op	hetzelfde	moment	misschien	toevallig	dalen,	enz.	

Wanneer	 je	 acht	 variabelen	 als	 deze	 combineert,	 zal	 je	 doorgaans	 index-
schommelingen	krijgen	die	bijna	nul	zijn,	want	de	kans	dat	ze	alle	acht	tege-
lijkertijd	 in	 dezelfde	 richting	 zouden	 gaan	 is	 zeer	 klein,	 tenzij	er	 iets	 is	dat	
alle	acht	variabelen	tegelijkertijd	beïnvloedt.	

Dat	was	precies	wat	de	wetenschappers	wilden	meten.	Een	samengestelde	
index	 was	 veel	 betrouwbaarder	 dan	 één	 enkele	 variabele.	 Als	 deze	 index	
nog	steeds	een	significante	verandering	aantoonde,	dan	zou	het	veel	moei-
lijker	zijn	om	aan	te	nemen	dat	het	toeval	was	of	 te	wijten	aan	een	andere	
oorzaak.	De	enige	factor	die	alle	acht	variabelen	op	hetzelfde	moment	beïn-
vloedt,	 is	een	fundamentele	positieve	verandering	 in	de	manier	waarop	 ie-
dereen	 denkt	 en	 zich	 gedraagt,	wat	 zou	wijzen	 op	 een	 verandering	 in	 het	
collectieve	bewustzijn.	

	

De	 onderzoekers	moesten	 er	 echter	 eerst	 zeker	 van	 zijn	 dat	 er	 inderdaad	
geen	andere	 factoren	waren	die	effectief	deze	acht	variabelen	tegelijkertijd	
konden	beïnvloeden.	Eén	vanzelfsprekende	factor	was	de	seizoensgebonden	
tendensen.	 Tijdens	 de	 zomer	 bijvoorbeeld	waren	 er	misschien	minder	 au-
to’s	op	de	baan	omdat	mensen	op	vakantie	waren	en	werden	er	misschien	
ook	minder	sigaretten	gerookt.	

Voor	de	wetenschappers	dus	hun	aantallen	konden	verzamelen,	moesten	ze	
dus	 eerst	 alle	 seizoensgebonden	 veranderingen	 eruit	 filteren	 door	middel	
van	 een	 tijdreeksanalyse.	 Ze	 bekeken	 de	 seizoensgebonden	 tendensen	 van	
de	voorbije	vijf	jaar	en	controleerden	dan	of	de	wisseling	van	de	seizoenen	
een	 invloed	 had	 op	 de	 aantallen.	 Als	 dit	 het	 geval	was,	 dan	werd	 deze	 in-
vloed	 eruit	 gefilterd	 voor	 de	 effectwijzingen	 in	 het	 onderzoek	 berekend	
werden.		

Om	hun	analyse	zo	grondig	mogelijk	te	maken	berekenden	de	wetenschap-
pers	 een	 driemaandelijks	 gemiddelde	 van	 hun	 ideale-samenlevingsindex	
voor	een	periode	van	zes	 jaar	–	vier	en	een	half	 jaar	vóór	het	experiment,	
drie	maanden	gedurende	het	experiment,	en	iets	meer	dan	twee	jaar	nadien.	

Alles	bij	elkaar	was	dit	een	zeer	uitgebreid	experiment	aan	het	worden.	Als	
er	nu	nog	een	duidelijk	effect	merkbaar	was,	dan	zou	het	zeer	 indrukwek-
kend	zijn,	vooral	omdat	de	effecten	vooraf	voorspeld	werden.	

Het	effect	was	niet	alleen	merkbaar,	het	was	verbluffend.	

Dit	is	hoe	de	grafiek	eruit	ziet	voor	de	volledige	periode	van	zes	jaar.	
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We	zien	dat	het	experiment	uitermate	succesvol	was.	

Vóór	de	campagneperiode	hadden	de	standaardafwijkingen	een	gemiddelde	
van	-0,42.	Dit	betekent	dat	de	levenskwaliteit	gedurende	4,5	jaar	achteruit-
ging.	

Tijdens	de	campagneperiode	had	de	standaardafwijking	een	waarde	van	
+1,5,	 een	uitzonderlijk	grote	effectgrootte,	bij	alle	acht	factoren	tegelijker-
tijd.		

	

De	 hoogste	 positieve	 afwijking	 die	 ze	 in	 de	 4,5	 jaar,	 vóór	 het	 experiment	
startte,	 vaststelden	was	 +0,25*.	 De	 kans	 dat	 de	 index	 nu	 plots	 door	 toeval	
zou	springen	naar	+1,5,	was	kleiner	dan	één	op	1000	(p<.001).	

Maar	hoe	vertaalden	deze	effectgroottes	zich	in	veranderingen	in	het	dage-
lijkse	leven?	

Hier	werden	de	resultaten	zelfs	nog	indrukwekkender.	Een	apart	onderzoek	
bekeek	de	individuele	variabelen	van	de	Index,	alsook	verschillende	andere.	

																																																																				
*	Er	was	een	+0,5	standaardafwijking	tijdens	de	drie	maanden	vóór	het	experiment.	Dit	was	te	wij-
ten	aan	het	feit	dat	de	eigenlijke	experimentele	periode	van	12	juni	tot	12	september	liep,	terwijl	het	
driemaandelijks	 gemiddelde	berekend	was	voor	 juli,	 augustus	 en	 september.	Het	 feit	 dat	 er	 in	de	
periode	van	drie	maanden	voordien	al	een	significante	positieve	verandering	was	in	de	standaard-
afwijking	,	bevestigt	alleen	maar	dit	effect.	
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De	individuele	resultaten	van	de	periode	van	drie	maanden	in	1978	werden	
vergeleken	met	de	resultaten	in	de	periode	van	de	vijf	jaren	voordien:	

• Zelfmoord:	42%	 gedaald	 in	 vergelijking	 met	 het	 jaar	 voordien,	 de	
grootste	daling	in	de	vijf	jaren	periode.		

• Echtscheiding	:	7,7%	gedaald,	de	grootste	afname	in	de	vijf	jaren	pe-
riode.	

• Huwelijken:	grootste	 totaal	aantal	huwelijken	 in	alle	officiële	kwar-
talen.		

• Verkeersdoden:	 gestage	 stijging	 met	 een	 gemiddelde	 van	 18%	 per	
jaar,	 maar	 een	 daling	 van	 54%	 tijdens	 de	 experimentele	 periode,	
eerste	officiële	daling.	

• Moord:	 daalde	 met	 49%	 in	 vergelijking	 met	 dezelfde	 periode	 het	
jaar	voordien,	ondanks	een	totale	algemene	stijging	vóór	het	expe-
riment.	

• Zware	mishandeling:	daalde	 met	 22%	 in	 vergelijking	 met	 het	 jaar	
voordien;	grootste	officiële	daling.			

• Autodiefstal:	laagste	aantal	diefstallen	uit	alle	officiële	 juli-augustus	
periodes	en	grootste	officiële	daling.		

• Verkoop	van	bier	en	sigaretten:	eerste	daling	tijdens	de	experimente-
le	periode,	een	breuk	met	de	stijgende	tendens	in	de	verkoop.	

• Volledige	tewerkstelling:	bereikte	recordniveaus	tijdens	de	periode.	
• Milieuvervuiling	 (koolmonoxide	 en	 dagen	 van	 ozonoverschrijding):	

grootste	officiële	dalingen.	
Zie	je	hoe	we	bij	bijna	elke	factor	de	woorden	grootste	daling,	laagste	aantal,	
record,	enz.	konden	gebruiken?	

Dit	alles	toont	aan	dat	de	Yogische	Vliegers	niet	alleen	een	effect	hadden,	
maar	dat	dit	effect	significant	sterker	was	dan	bereikt	kon	worden	met	om	
het	 even	welke	huidige	methode	die	 gebruikt	werden	voor	deze	proble-
men…en	dan	nog	op	vele	verschillende	variabelen	op	hetzelfde	moment.	

	

Het	is	net	als	onze	analogie	van	het	opwarmen	van	de	kom	van	het	collectie-
ve	bewustzijn.	We	creëren	op	één	plaats	in	de	kom	een	hittebron	en	het	wa-
ter	wordt	overal	warmer,	in	elk	afzonderlijk	glas	dat	zich	in	de	kom	bevindt.	
Wanneer	het	bewustzijn	van	mensen	begint	te	veranderen,	dan	beginnen	ze	
anders	 te	 denken,	 wat	 zich	 manifesteert	 in	 allerlei	 verschillende	 soorten	
gedrag:	minder	misdaad,	minder	roken,	meer	harmonieuze	relaties,	enz.	

Dit	 toont	 gewoon	 aan	 dat	 een	 spontane	 verandering	 van	 binnenuit	 altijd	
veel	doeltreffender	is	dan	een	gedwongen	verandering	van	buitenaf.	
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Kan	 je	 je	 al	 voorstellen	wat	 dit	 voor	 de	wereld	 zou	 kunnen	 betekenen	 als	
deze	 technologie	 overal	 toegepast	 wordt;	 hoeveel	 geld	 er	 zou	 bespaard	
worden	 en	 hoeveel	 effectiever	 problemen	 zouden	 kunnen	 aangepakt	wor-
den?	Blijf	lezen.	We	zijn	nog	maar	net	begonnen.	

Na	de	campagne	vertrok	de	groep	Yogische	Vliegers,	maar	ze	waren	groten-
deels	geslaagd	in	hun	opzet	om	1%	van	de	bevolking	op	te	leiden.	Dus	zelfs	
nadat	 ze	 vertrokken	waren,	 was	 er	 een	 onafgebroken	 verbetering	 van	 de	
situatie.	Dit	werd	aangetoond	met	een	+0,7	standaardafwijking	per	periode	
van	drie	maanden	gedurende	de	volgende	twee	jaar.	

In	 de	 controlestaat	 Delaware	 werden	 noch	 tijdens	 noch	 na	 de	 campagne	
verbeteringen	vastgesteld.	

Dit	 onderzoek	werd	uiteindelijk	 aanvaard	voor	publicatie	 in	het	 Journal	of	
Mind	and	Behavior,	als	onderdeel	van	een	groter	artikel	waarin	ook	de	eer-

der	 vermelde	 causale	 1%	 effect	 analyse	 en	 drie	 latere	
experimenten	 gecombineerd	 werden.	 Yogische	 Vliegers	
deden	 in	 deze	 latere	 experimenten	 de	 misdaad	 signifi-
cant	dalen	zowel	in	New	Delhi,	Puerto	Rico,	als	in	de	Fi-

lippijnen	 (in	 elk	 experiment	was	 de	 daling	 van	 de	 criminaliteit	 vooraf	 pu-
bliekelijk	voorspeld).	

De	 bijkomende	 onderzoeken	maakten	 het	 artikel	 alleen	 nog	maar	 indruk-
wekkender,	want	nu	was	aangetoond	dat	het	effect	bleek	op	te	treden	onaf-
hankelijk	van	cultuur,	religie	of	andere	regionale	variabelen.	Bovendien	was	
de	 kans	 dat	 het	 bovendien	 nog	 steeds	 toeval	 kon	 zijn	 veel	 kleiner	 als	 een	
experiment	meerdere	keren	met	succes	herhaald	kan	worden.	De	algemene	
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kans	op	toeval	bij	deze	vier	experimenten	was	minder	dan	één	op	een	mil-
joen	(p<.000001),	50	000	keer	beter	dan	de	norm	in	de	wetenschap.				

De	uitgever	van	het	tijdschrift,	Dr.	Raymond	Russ,	professor	Psychologie	aan	
de	University	of	Maine,	was	geïntrigeerd	door	het	artikel.	Hij	zei:	

“Aan	 de	 ene	 kant	 was	 het	 artikel	 gebaseerd	 op	 een	 uiterst	 onconventioneel	
idee.	Anderzijds	werd	dit	idee	ondersteund	door	grondige	statistische	analyse,	
een	 niveau	 van	 wiskundige	 verfijning	 dat	 zelden	 gezien	 wordt	 in	 psycholo-
gische	of	sociologische	studies…		
	
Ik	vrees	dat	nieuwe	ideeën	vaak	niet	zo	zeer	genegeerd	worden	gebaseerd	op	
hun	verdiensten,	maar	omdat	de	gevestigde	mensen	in	het	veld	niet	willen	zien	
dat	hun	macht	uitgehold	wordt	door	nieuwe	ideeën,	die	hun	expertise	en	auto-
riteit	bedreigen.		
	
Hoe	dan	ook,	Michael	Dillbeck	heeft	een	sterk	artikel	geschreven	met	een	zeer	
grondige	bewijsvoering.	Ik	zag	niet	hoe	ik	dat	artikel	voor	publicatie	kon	wei-
geren.”	
	

Minder	geweld	of	sigaretten,	okay,	maar	minder	verkeersongevallen???	

Dat	geweld	of	sigarettenverkopen	dalen	als	er	minder	stress	in	het	collectief	
bewustzijn	is	(als	we	de	pot	water	van	de	hele	staat	opwarmen)	is	misschien	
nog	te	begrijpen,	maar	dat	er	ook	minder	verkeersongevallen	zouden	zijn	is	
veel	moeilijker	te	vatten.	

Zijn	verkeersongevallen	gerelateerd	aan	stress?	Zijn	ze	meestal	niet	gewoon	
aan	toeval	of	gewoon	onoplettendheid	te	wijten?	

Uiteraard	is	er	wel	degelijk	een	direct	verband	met	stress	(minder	stress	=	
snellere	reactietijd,	minder	alcoholgebruik,	enz.)	maar	tegelijkertijd	moeten	
we	 collectief	 bewustzijn	 veel	 ruimer	 zien	 dan	 alleen	 maar	 in	 termen	 van	
stress.	Als	we	het	collectief	bewustzijn	verhogen,	dan	worden	alle	kwalitei-
ten	van	het	veld	verlevendigd	in	het	bewustzijn	van	de	mensen	rondom.	Dus	
niet	alleen	meer	verbondenheid	in	de	zin	van	“heb	je	medemensen	lief”	(of	
probeer	 ze	 tenminste	 niet	 te	 vermoorden,	 als	 dat	 enigszins	 mogelijk	 is),	
maar	ook	als	het	gaat	om	de	kwaliteit	van	alwetendheid.		

Het	 is	net	zoals	ons	eerder	voorbeeld	van	de	duizenden	spreeuwen	die	als	
één	zwerm	door	elkaar	vliegen	zonder	dat	er	ooit	ook	maar	één	“ongeluk”	is.	
Beeld	je	maar	eens	duizenden	auto’s	in,	die	willekeurig	zomaar	allemaal	van	
rijbaan	 veranderen	 op	 vier	 verschillende	 vijfstrook	 snelwegen,	 die	 elkaar	
dan	 nog	 eens	 van	 alle	 kanten	 kruisen.	 Hoelang	 denk	 je	 dat	 het	 zou	 duren	
vooraleer	 dat	 er	 tussen	 al	 deze	 bestuurders,	 superintelligente	 menselijke	
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wezens	als	wij	zijn,	een	ongeluk	zou	voortkomen?	Ik	kan	je	verzekeren	dat	
het	antwoord	zou	gemeten	worden	in	milliseconden,	eerder	dan	in	minuten.		

Maar	wat	als	de	alwetende	kwaliteit	van	het	veld	ook	in	ons	bewustzijn	iets	
meer	 levendig	zou	worden,	en	 iedereen	in	het	verkeer	elkaar	 iets	meer	 in-
stinctief	zou	beginnen	aanvoelen,	en	zijn	rijgedrag	hieraan	in	real-time	zou	
aanpassen,	 	net	zoals	de	spreeuwen	dat	doen.	Kan	je	je	inbeelden	dat,	zelfs	
als	dit	maar	tot	in	de	kleinste	graad	zou	gebeuren,	er	minder	verkeersonge-
lukken	zouden	zijn?		

Voor	mij	persoonlijk	is	dit	geen	concept	maar	een	(levensbelangrijke)	prak-
tische	 realiteit.	 Ik	heb	al	meerdere	keren	 in	mijn	 leven	ervaren,	dat	 ik	bij-
voorbeeld	op	een	kruispunt	geen	andere	auto	zie	en	dus	wil	afslaan,	maar	
mijn	instinct	(datzelfde	stemmetje	als	die	van	het	radio	spelletje,	maar	met	
iets	 meer	 aandrang)	 me	 zegt:	 “Kijk	 nog	 eens!”,	 en	 dan	 een	 auto	 op	 hoge	
snelheid	vanuit	mijn	blinde	hoek	zie	aankomen.	

Dus	 ja,	vanuit	het	veldparadigma	perspectief	zijn	minder	verkeersongeval-
len	een	even	logisch	gevolg	van	het	stijgen	van	het	collectief	bewustzijn	als	
minder	misdaad.	

Experiment	6:	Oorlogen	stoppen	met	het	Maharishi	effect:	Het	eerste	
experiment	

Titel:	An	experimental	analysis	of	the	application	of	the	Maharishi	technology	of	the	Uni-
fied	Field	in	major	world	trouble	spots:	increased	harmony	in	international	affairs	 	
Auteurs:	W.	Orme-Johnson,	Michael	C.	Dillbeck,	Jean	G.	Bousquet,	and	Charles	N.	Alexander	
Referentie:	Collected	Papers	on	the	Transcendental	Meditation	technique	vol.	4	no.	322	
pp.	2532-2548.	
	
Rond	de	tijd	dat	het	Rhode	Island-experiment	ten	einde	liep,	verstuurde	de	
burgemeester	van	een	klein	dorp	in	Nicaragua	een	bericht	via	United	Press	
International.	“Iedereen	die	kan	helpen,	alsjeblieft	help.”	

Nicaragua	was	verscheurd	door	een	burgeroorlog,	die	alleen	al	in	de	maand	
voordien	 1200	 mensen	 had	 gedood,	 en	 er	 was	 maar	 geen	 einde	 in	 zicht.	
Mensen	werden	wanhopig.	

Toen	Maharishi	 dit	 bericht	 hoorde,	 besloot	 hij	 te	 antwoorden.	 Het	 Rhode	
Island-experiment	 had	 bewezen	 dat	 het	 Maharishi-effect	 werkte:	 met	
slechts	een	relatief	kleine	groep	Yogische	Vliegers	konden	ze	een	grote	ver-
andering	 teweeg	brengen.	Nu	wilde	hij	 deze	 krachtige	nieuwe	 technologie	
gebruiken	om	vrede	te	brengen	over	heel	de	wereld.	

Nicaragua	was	niet	de	enige	plaats	waar	de	spanningen	hoog	opliepen.	In	de	
herfst	 van	 1978	 waren	 er	 verschillende	 regio’s	 in	 de	 wereld	 waar	 het	
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stressvuur	zo	 intens	brandde	dat	het	 tot	burgeroorlogen	en	 internationale	
oorlogen	leidde.	En	net	zoals	brand	kan	sociale	stress	zich	over	grotere	re-
gio’s	verspreiden,	of	zelfs	over	de	hele	wereld,	als	het	niet	in	toom	gehouden	
wordt.	

In	 onze	 persoonlijke	 levens	 weten	 we	 dat	 stress	 als	 een	 vicieuze	 cirkel	
werkt,	waar	 stress	 vaak	 leidt	 tot	 nog	meer	 stress.	Wanneer	we	 al	 gestres-
seerd	zijn	en	iemand	iets	zegt	dat	ons	niet	aanstaat,	verliezen	we	veel	snel-
ler	ons	evenwicht	dan	wanneer	we	kalm	en	ontspannen	zijn.	Dan	volgt	ru-
zie,	en	nog	meer	stress.	Op	dezelfde	manier	kunnen	spanningen	tussen	ver-
schillende	groepen	mensen	ook	vaak	steeds	meer	escaleren,	tot	er	uiteinde-
lijk	oorlog	uitbreekt.	

Als	gevolg	van	de	vicieuze	stresscirkel	gebeurt	het	zelden	dat	brandhaarden	
als	 deze	 uit	 zichzelf	 uitdoven.	 Vredesonderhandelingen	 blijven	 bijna	 nooit	
duren	wanneer	er	geen	vrede	 is	 in	het	collectieve	bewustzijn	van	de	groe-
pen.	Als	de	onderliggende	spanningen	blijven	bestaan,	dan	is	het	gewoonlijk	
een	kwestie	van	tijd	vóór	de	onderhandelingen	 in	elkaar	storten	en	oorlog	
terug	uitbreekt.	

De	late	jaren	70	was	een	tijd	waarin	de	wereld	een	groot	risico	liep	dat	deze	
branden	 zich	 zouden	 verspreiden,	 en	 het	was	 reeds	 aan	 het	 gebeuren.	 De	
spanningen	van	de	koude	oorlog	tussen	de	supermachten	liepen	gevaarlijk	
hoog	 op,	 en	 de	 sociale	 stress	 verspreidde	 zich	 snel,	 zowel	 in	 Centraal-
Amerika,	het	Midden-Oosten,	Afrika	als	Zuidoost	Azië.	

Maharishi	redeneerde	dat	als	er	vrede	en	harmonie	gebracht	kon	worden	
naar	deze	plaatsen	waar	de	collectieve	stress	het	hoogste	opliep,		het	mis-
schien	 de	 spanningen	 in	 de	 hele	wereld	 tot	 rust	 zou	 brengen.	 Hij	 voor-
spelde	dat	het	zelfs	de	spanningen	tussen	de	 twee	supermachten	van	de	
koude	oorlog	zou	kalmeren.		

	

Zodoende	werd	beslist	om	deze	nieuwe	uitdaging	het	Global	Peace	Project	
te	noemen.	Yogische	Vliegers	van	over	de	hele	wereld	werden	gevraagd	om	
een	paar	weekjes	vrijaf	te	nemen	op	hun	werk…	om	naar	de	meest	geweld-
dadige	plaatsen	 ter	wereld	 te	 reizen	en	daar	de	oorlog	 te	 stoppen	 (leg	dat	
maar	eens	uit	aan	de	baas	als	reden	voor	je	verlof).	

In	 totaal	beslisten	1400	Yogische	Vliegers	om	de	oproep	te	beantwoorden.	
De	TM-beweging	nam	een	lening	bij	de	bank	om	hun	reis	en	verblijfskosten	
te	 financieren.	Ze	werden	ofwel	naar	de	 landen	zelf	gestuurd	die	 in	oorlog	
waren,	of	naar	de	naburige	landen	als	de	situatie	echt	te	gevaarlijk	was.	
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Centraal-Amerika:		

Naast	de	burgeroorlog	in	Nicaragua	liepen	de	spanningen	ook	hoog	op	in	de	
naburige	landen	Honduras,	Costa	Rica,	Guatemala	en	El	Salvador.	Honderd-
veertig	Yogische	Vliegers	werden	naar	Nicaragua	gestuurd	en	nog	eens	160	
naar	de	buurlanden.	

Zuid-Afrika:		

Net	als	 in	Nicaragua	stierven	tijdens	de	oorlog	in	Rhodesië	(Zimbabwe)	al-
leen	al	 in	 september	1978	meer	dan	1000	mensen.	De	oorlog	verspreidde	
zich	 al	 naar	de	buurlanden	Zambia	 en	Mozambique.	 Zesenvijftig	 	 Yogische	
Vliegers	reisden	naar	Zimbabwe	en	nog	eens	40	naar	Zambia.	

Midden-Oosten:		

De	voortdurende	oorlog	 in	Libanon	deed	 spanningen	 in	de	volledige	 regio	
hoog	 oplopen.	 In	 Iran	 ontwikkelde	 zich	 een	mogelijks	 explosieve	 situatie.	
Tweehonderd	Yogische	Vliegers	werden	naar	 Iran	 gestuurd,	 nog	 eens	100	
naar	Cyprus	en	Syrië,	en	400	TM-beoefenaars	volgden	een	TM-Sidhi	cursus	
in	Israël,	waar	ze	het	Yogisch	Vliegen	zouden	leren.	

Zuidoost-Azië:		

De	spanningen	die	geleid	hadden	tot	de	oorlog	in	Cambodja,	begonnen	Thai-
land	 te	 overspoelen.	 Tweehonderdzestig	 Yogische	 Vliegers	 reisden	 naar	
Thailand.	

Wat	al	deze	Yogische	Vliegers	aanmoedigde	om	naar	verafgelegen	plaatsen	
over	de	hele	wereld	 te	reizen,	was	dat	ze	het	niet	alleen	voor	wereldvrede	
deden.	Velen	van	hen	hadden	al	ervaren	dat	het	beoefenen	van	Yogisch	Vlie-
gen	in	een	grote	groep	ook	veel	krachtiger	was	voor	hun	eigen	evolutie.	Je	kan	
je	waarschijnlijk	wel	 voorstellen	 dat	 een	 golf	 van	 positiviteit	 die	 sterk	 ge-
noeg	is	om	een	volledig	land	te	beïnvloeden,	ook	een	behoorlijk	speciale	er-
varing	moet	 zijn	 voor	 de	 persoon	 die	 betrokken	 is	 bij	 het	 creëren	 van	 de	
golf.	

Hoewel	we	eerder	gezegd	hebben	dat	de	ervaring	van	transcenderen	tijdens	
het	beoefenen	van	TM	gewoonlijk	spectaculair	onspectaculair	 is,	 is	het	an-
ders	bij	Yogisch	Vliegen,	en	vooral	bij	Yogisch	Vliegen	in	groep.	Dit	is	een	erg	
gelukzalige	ervaring	en	hoe	groter	de	groep,	hoe	sterker	de	golven	van	ge-
lukzaligheid	in	hun	eigen	bewustzijn.	Op	een	vreemde	manier	was	de	erva-
ring	eigenlijk	behoorlijk	verslavend.	

Velen	 van	 hen	waren	 dus	 erg	 gelukkig	 dat	 ze	 de	 kans	 konden	 grijpen	 om	
opnieuw	deel	uit	te	maken	van	een	grote	groep.	Als	die	gelegenheid	de	eer-
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ste	 grootschalige	 demonstratie	 van	 het	 Maharishi-effect	 zou	 worden	 om	
oorlogen	te	stoppen	en	het	lot	van	de	mensheid	te	veranderen,	des	te	beter.	

Net	als	bij	het	vorige	experiment	in	Rhode	Island	werden	significante	posi-
tieve	 veranderingen	 op	voorhand	voorspeld	 en	 publiekelijk	 aangekondigd;	
effecten	die	niemand	met	 een	beetje	 gezond	verstand	 zou	 voorspellen,	 ge-
zien	de	situatie	in	alle	vier	regio’s	er	alleen	maar	snel	op	achteruit	ging.	

Zoals	voorheen	gebeurden	de	veranderingen	precies	zoals	voorspeld,	en	net	
zoals	 voorheen	waren	 ze	 ingrijpend.	 Je	 kan	 ze	meer	 in	 detail	 lezen	 in	 het	
boek	Permanent	Peace	van	Robert	Oates.	Hier	is	alvast	de	samenvatting.	

Centraal-Amerika	(Nicaragua)	 	 Een	
paar	 dagen	 na	 de	 aankomst	 van	 de	
groep	 was	 het	 aantal	 conflicten	 al	
scherp	gedaald,	wat	objectief	bevestigd	
werd	door	de	internationale	pers.	

President	 Somoza	 zegde	 de	 staat	 van	 be-
leg	op,	begon	de	censuur	van	radio	en	 TV	
op	 te	 heffen,	 en	 verleende	 onvoor-
waardelijke	 amnestie	 aan	 politieke	 ge-
vangenen	en	bannelingen.	Hij	zei:	“…dankzij	de	rust	in	het	land	na	de	gebeur-
tenissen	in	september	waren	we	in	staat	om	de	censuur	van	de	pers	op	te	hef-
fen,	 en	dit	heeft	 een	beter	klimaat	 in	de	communicatie	veroorzaakt…”	(None	
Dades,	8	december,	1978).	De	President	ging	ook	akkoord	met	een	openbaar	
referendum	 over	 de	 vraag	 of	 hij	 mocht	 aanblijven	 en	 hij	 zei:	 “Ik	 ben	 niet	
bang	van	een	referendum,	wat	ik	echt	wil	is	vrede	voor	de	Nicaraguanen.”	(In-
ternational	Herald	Tribune,	2	december,	1978).	Dit	was	een	aanzienlijke	om-
mezwaai.	

Het	 experiment	was	dus	 succesvol.	Of	 niet?	Om	de	 relatie	 tussen	 een	oor-
zaak	 en	 een	 effect	 te	 bepalen,	moet	 de	 oorzaak	 aan	 het	 effect	 voorafgaan,	
wat	duidelijk	gebeurde,	maar	zodra	de	oorzaak	ophoudt,	zou	het	effect	ook	
moeten	stoppen.	

Steek	het	licht	aan	en	de	duisternis	verdwijnt.	Mensen	gaan	anders	denken	
en	 zich	anders	gedragen.	Maar	doe	het	 licht	weer	uit	 en	de	duisternis	 zou	
moeten	terugkeren.	

Gebeurde	dit	ook?	Spijtig	genoeg	wel.	Onmiddellijk	nadat	de	groep	eind	de-
cember	1978	vertrokken	was,	verwierp	President	Somoza	het	voorgestelde	
openbare	referendum,	onderhandelingen	werden	afgebroken,	en	in	het	land	
brak	opnieuw	geweld	uit.	Een	paar	maanden	later	werd	Somoza	met	geweld	
afgezet	en	rebellenleiders	namen	de	controle	over	het	land.	
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Zuidoost-Azië	(Thailand)		

Maharishi	 	 redeneerde	 dat	 het	 cruciaal	was	 om	 de	
spanningen	 in	 Zuidoost-Azië	 te	 verminderen.	 Dit	
was	 immers	 het	 gebied	 waar	 de	 supermachten	
rechtstreeks	 tegenover	 elkaar	 stonden.	Na	 de	Viet-
namoorlog	 was	 er	 een	 nieuwe	 oorlog	 uitgebroken	
tussen	 Cambodja	 en	 Vietnam,	 waarbij	 de	 VS	 zich	
aansloot	bij	Cambodja	en	de	Sovjetunie	bij	Vietnam.		

Het	zag	er	steeds	meer	naar	uit	dat	dit	conflict	zou	
escaleren	naar	Thailand,	waar	de	spanningen	tussen	

de	regering	en	de	opstandelingen	al	eerder	geleid	hadden	tot	oorlog.	Om	de	
veiligheid	van	de	Yogische	Vliegers	 te	beschermen	werden	ze	niet	naar	de	
oorlogszone	zelf	gestuurd	maar	naar	het	buurland	Thailand.	Honderdvijftig	
Yogische	Vliegers	kwamen	op	11	november	in	Thailand	aan	en	daarna	nog	
eens	110.		

De	 gevreesde	 escalatie	 die	 tot	 een	 oorlog	 had	 kunnen	 leiden,	 vond	 niet	
plaats	:	Thailand	bleef	in	vrede.	

Dit	experiment	was	het	minst	wetenschappelijke	van	de	vier	aangezien	het	
onmogelijk	te	zeggen	was	of	de	oorlog	al	of	niet	uitgebroken	zou	zijn.	Toch	
vond	Maharishi	het	een	belangrijk	experiment.	Het	was	de	eerste	keer	dat	
een	groep	Yogische	Vliegers	stress	verminderden	in	het	collectieve	bewust-
zijn	voor	de	volledige	regio	van	Zuidoost-Azië.	Het	bleek	ook	een	kalmerend	
effect	te	hebben	op	de	relatie	tussen	de	supermachten	van	de	koude	oorlog	
(zie	verder).	

Midden-Oosten	

Libanon	

De	 burgeroorlog	 die	 al	 vele	 jaren	 duurde		
werd	 steeds	 intenser.	 Begin	 oktober	 1978	
was	de	oorlog	het	ergste	in	jaren	en	de	Liba-
nese	 leiders	 voorspelden	 een	 totale	 econo-
mische	 ineenstorting.	 Om	 een	 objectief	 idee	
van	de	 situatie	 te	 geven	 zijn	dit	 enkele	 cita-
ten	uit	de	Washington	Post:	“een	nieuwe	cri-
sis”	(15	juni),	“oorlog	van	de	wraak”	(23	juni),	
“de	hoop	van	Beirut	op	een	normaal	leven	vervaagt”	(12	 juli),	32-65	gedood”	
(8	 augustus),	 “honderden	 doden”	 (31	 augustus),	 “Gevechten	 flakkeren	weer	
op	in	Beirut”	(8	september),	“In	Libanon	sterven	220	mensen	vóór	de	geweren	
tot	bedaren	komen”	(1	oktober).	
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Het	 werd	 als	 te	 gevaarlijk	 beschouwd	 voor	 de	 Yogische	 Vliegers	 om	 naar	
Libanon	 zelf	 te	 reizen.	Het	 effect	werd	dus	 vanuit	 de	 omgeving	 gecreëerd.	
Honderd	Yogische	Vliegers	reisden	op	23	oktober	naar	Syrië	en	Cyprus.	 In	
Israël	werd	dichtbij	de	grens	met	Libanon	een	TM-Sidhi	trainingscursus	ge-
organiseerd	waar	nog	eens	400	Yogische	Vliegers	in	opleiding	waren.	

Zodra	 ze	 aankwamen	 en	 hun	 TM-	 en	 Yogisch	 Vliegen-sessies	 begonnen	 te	
doen,	veranderde	er	iets	in	de	omgeving.	Een	nieuw	staakt-het-vuren	hield	
bijna	de	volledige	tijdspanne	van	het	project	stand,	in	totaal	drie	maanden.	
Dit	was	 langer	dan	ooit	 tevoren.	 In	die	periode	begonnen	vluchtelingen	te-
rug	te	keren	naar	hun	huizen	in	Beirut	(The	New	York	Times,	14	november);	
het	Libanese	leger,	de	strijdkrachten	van	de	Arabische	Liga	en	de	lokale	vei-
ligheidsdiensten	werkten	een	veiligheidsplan	uit	dat	vervolgens	besproken	
werd	door	de	Libanese	regering	 (Lebanon	News,	december);	en	de	Libane-
zen	begonnen	met	de	heropbouw	(The	New	York	Times,	6	december).	Er	was	
iets	veranderd.	Positiviteit		keerde	terug	naar	Libanon.	

Maar	toen	de	Yogische	Vliegers	begin	januari	vertrokken,	kwam	het	staakt-
het-vuren	 abrupt	 ten	 einde.	 Het	 aantal	 doden	 steeg	 opnieuw	 naar	 de	 ni-
veaus	 van	 voor	 hun	 aankomst,	 in	wat	 de	Lebanon	News	de	 	 “meest	woeste	
aanval	sinds	oktober”	noemde.	

Iran	

Iran	 stond	 op	 de	 rand	 van	 een	 revolutie.	
Over	 het	 hele	 land	 vonden	 gewelddadige	
betogingen	 plaats.	 De	 olie-industrie	 was	
stopgezet	 als	 gevolg	 van	 voortdurende	
stakingen,	 en	 de	 door	 de	 VS	 gesteunde	
Shah	 had	 de	 staat	 van	 beleg	 afgekondigd.	
De	 verbannen	 Ayatollah	 Khomeini	 werd	
elke	dag	meer	kritisch	over	de	Shah.	

Op	17	oktober	kwamen	de	eerste	50	TM-Sidhi	beoefenaars	aan	in	Teheran.	
Voor	hun	eigen	veiligheid	mochten	ze	het	hotel	niet	verlaten.	

Maar	 onmiddellijk	 nadat	 ze	 aangekomen	 waren,	 veranderde	 er	 iets	 in	 de	
omgeving.	 Vier	 dagen	 later	 publiceerde	 de	BBC	 een	 verhaal	met	 commen-
taar	over	hoe	de	betogingen	plots	vrede	voller	verliepen,	en	vermeldde	ook	
dat	dit	 een	 “opmerkelijke	 illustratie	was	van	de	veranderde	omstandigheden	
in	Teheran.”		De	aantallen	waren	verre	van	voldoende	hoog	om	een	stabiele	
invloed	te	creëren	over	het	hele	land.	Dus	werden	er	twee	weken	later	nog	
eens	150	TM-Sidhi	beoefenaars	verspreid	over	verschillende	steden	in	Iran.	
Tegen	 december	 rapporteerde	 het	 tijdschrift	Time	 dat	 Iran	 relatief	 vredig	
was,	dat	oliestakers	terugkeerden	naar	het	werk	(en	zo	de	erg	nodige	finan-
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ciën	 het	 land	 binnenbrachten),	 en	 dat	 477	 politieke	 gevangenen	 werden	
vrijgelaten.	

Een	persoonlijke	ervaring	van	een	Yogische	Vlieger	in	Iran	

De	 vader	 van	 een	 goede	 vriendin	 van	mij,	 Dr.	 Stuart	Rothenberg,	was	 één	
van	de	Yogische	Vliegers	die	in	Iran	waren	tijdens	het	project.	Hij	beschrijft	
zijn	ervaringen	als	volgt:		

Mijn	ervaring	met	het	World	Peace	Project	in	Iran	heeft	mijn	leven	veranderd.	
Tijdens	het	project	had	 ik	de	heldere,	 terugkerende	ervaring	hoe	mijn	 indivi-
duele	 bewustzijn	 verbonden	was	met	 het	 bewustzijn	 van	 onze	 groep,	 en	 hoe	
krachtig	voedend	de	invloed	van	onze	groep	was	op	het	collectieve	bewustzijn	
van	de	samenleving	als	geheel.	Deze	ervaringen	waren	erg	concreet	–	verge-
lijkbaar	met	rechtstreekse	waarneming	–	in	die	mate	dat	de	veranderingen	in	
de	 levenskwaliteit	 in	de	 stad,	die	eruit	 volgden,	alleen	maar	bijkomende	 	be-
vestigingen	waren	van	mijn	directe	ervaring.	

Toen	 ik	 terug	 thuis	was,	voelde	 ik	me	veel	krachtiger	en	doeltreffender.	Mijn	
gezin	genoot	van	de	onmiddellijke	voordelen.	Binnen	de	maand	kregen	we	een	
nieuwe	 zakelijke	 kans	 die	 onze	 financiële	 en	 algemene	 levenssituatie	 veran-
derde.	Sindsdien	heb	ik	veel	van	die	ingrijpende	ervaringen	van	spontane	wens	
vervulling	gehad.	

Het	World	Peace	Project	gaf	mij	rechtstreeks	inzicht	in	de	kracht	van	mijn	in-
dividueel	bewustzijn	om	de	wereld	te	veranderen.		

Stuart	Rothenberg,	M.D.	Boynton	Beach,	Florida23	

Net	als	op	andere	plaatsen	was,	spijtig	genoeg,	het	moment	te	vlug	daar	dat	
de	 Yogische	 Vliegers	 opnieuw	moesten	 vertrekken.	 De	 verandering	 die	 in	
Iran	 plaatsvond	 toen	 ze	 vertrokken,	 was	 misschien	 de	 meest	 ingrijpende	
van	alle,	zo	vertelt	Dr.	Keith	Wallace:	

In	Iran	was	de	situatie	zo	sluimerend	explosief	dat	het	verwijderen	van	de	Yo-
gische	Vliegers	op	het	einde	van	het	project	net	als	een	militair	terugtrekken	
moest	georganiseerd	worden.	Maharishi	vertelde	ons	dat	het	vrede	stichtend	
effect	bijna	onmiddellijk	 ineen	zou	storten	nadat	onze	groepen	het	 land	zou-
den	 verlaten.	 Daarom	was	 het	 absoluut	 noodzakelijk	 om	 ze	 allemaal	 op	 de-
zelfde	dag	naar	huis	te	brengen.	Anders	zou	een	stijging	van	geweld	elke	groep	
die	 achterbleef,	 overrompelen.	 We	 hadden	 groepen	 verspreid	 over	 het	 hele	
land,	in	Teheran,	Isfahan,	Tabriz	en	Shiraz.	Om	hen	allemaal	op	dezelfde	dag	
te	laten	vertrekken	was	het	nodig	dat	de	groepen	in	het	zuiden	over	de	Perzi-
sche	Golf	vlogen	op	hetzelfde	moment	als	de	noordelijke	en	de	centrale	groe-
pen	naar	de	luchthaven	van	Teheran	vlogen.	Dan	konden	beide	groepen	tege-
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lijkertijd	vertrekken	naar	Amerika	op	gesynchroniseerde	vluchten	vanuit	Te-
heran	 en	 vanuit	 Saoedi-Arabië.	Maharishi	 legde	 erg	 veel	 nadruk	 op	 dit	ma-
noeuvre	 en	we	begrepen	 snel	waarom.	Vier	dagen	na	de	 evacuatie	dwongen	
volksmenigten	de	Shah	uit	Iran	te	vluchten,	en	een	paar	dagen	later	keerde	de	
Ayatollah,	te	midden	van	totale	chaos,	terug	uit	ballingschap	en	nam	de	macht	
over.	

Afrika	(Rhodesië/Zimbabwe	–	Zambia)		

De	 burgeroorlog	 in	 Rhodesië	 (huidig	
Zimbabwe)	 was	 zelfs	 nog	 intenser	 dan	
die	in	Nicaragua.	In	september	1978	wa-
ren	 meer	 dan	 1000	 mensen	 gedood	 en	
het	 leger	was	zich	schrap	aan	het	zetten	
voor	een	zelfs	nog	heftigere	strijd.	Terro-
risten	stonden	klaar	voor	een	belangrijk	
offensief	vanuit	Zambia	en	Mozambique.	
Ze	konden	elk	moment	de	grens	bereiken.	

De	 56	 Yogische	 Vliegers,	 die	 op	 4	 november	 1978	 onderweg	 waren	 naar	
Rhodesië,	beseften	onmiddellijk	hoe	ernstig	de	situatie	was	toen	hun	vlieg-
tuig	probeerde	te	landen.	In	plaats	van	geleidelijk	te	dalen	bleef	het	vliegtuig	
lange	 tijd	hoog	 in	de	 lucht	 en	maakte	dan	een	 scherpe	daling	naar	de	 lan-
dingsbaan.	Later	werd	uitgelegd	dat	dit	manoeuvre	noodzakelijk	was	om	zo	
lang	 mogelijk	 buiten	 het	 bereik	 van	 de	 schouder	 gelanceerde	 raketten	 te	
blijven.	

Maar	van	zodra	ze	aankwamen,	veranderde	er	iets.	

Vóór	 de	 Yogische	 Vliegers	 aankwamen,	 verloren	 elke	 dag	 gemiddeld	 16	
Rhodesiërs	 hun	 leven.	 Vanaf	 de	 eerste	 dag	 dat	 de	 Yogische	 Vliegers	 de	
invloed	begonnen	 te	 creëren,	daalde	het	gemiddelde	naar	3,1	doden	per	
dag.	Dit	werd	gerapporteerd	door	de	Rhodesian	Chronicle.	

Een	BBC-journalist	berichtte	dat	er	na	maanden	van	extreme	chaos	een	on-
verklaarbare	rust	in	de	lucht	hing.	Naar	het	einde	van	november	toe	zei	bis-
schop	Abel	Muzorewa,	die	later	premier	van	Zimbabwe	zou	worden,	“Einde-
lijk	heeft	vrede	vat	gekregen	op	onze	door	oorlog	verscheurde	 samenleving.”	
(International	Herald	Tribune,	27	november).	Mensen	van	de	 landelijke	 re-
gio’s	keerden	terug	naar	het	normale	leven	en	de	scholen,	die	bijna	allemaal	
gesloten	waren	als	gevolg	van	het	conflict,	gingen	weer	open.	

Het	experiment	in	Rhodesië	nam	een	interessante	bocht	toen	op	15	novem-
ber	beslist	werd	om	de	grote	groep	op	te	splitsen	in	twee	kleinere	groepen,	
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één	in	het	noorden	en	één	in	het	zuiden,	om	de	spanningen	in	beide	regio’s	
te	verminderen.	Het	had	een	omgekeerd	effect,	het	geweld	 laaide	weer	op.	
Dit	past	 in	de	theorie	dat	de	kracht	van	de	golf	vergroot	met	het	kwadraat	
van	 het	 aantal	 deelnemers.	 Eén	 grote	 groep	 zal	 een	 sterker	 effect	 hebben	
dan	twee	kleinere	groepen.	Spijtig	genoeg	waren	de	resultaten	te	merken	in	
Rhodesië.	Het	aantal	doden	steeg	van	drie	tot	gemiddeld	zes	per	dag.	

Net	zoals	in	Nicaragua	gebeurde,	laaide	het	geweld	weer	op	de	dag	nadat	de	
Yogische	 Vliegers	 op	 27	 november	 vertrokken.	 Het	 bereikte	 dezelfde	 ni-
veaus	als	vóór	hun	aankomst,	met	een	gemiddelde	van	16	doden	per	dag.	

Nog	eens	veertig	Yogische	Vliegers	werden	naar	Lusaka,	de	hoofdstad	van	
buurland	Zambia,	gestuurd.	Rhodesië	was	met	bombardementen	op	Zambia	
gestart	om	terroristen	die	daar	getraind	werden,	af	te	schrikken	om	deel	te	
nemen	aan	de	oorlog	in	Rhodesië.	De	dag	dat	de	Flyers	toekwamen,	bericht-
te	 de	 Lusaka	 Times:	 “Lusaka	 opnieuw	 gebombardeerd.”	Het	 was	 een	 bijna	
dagelijks	bericht.	

Maar	vanaf	de	dag	dat	de	Yogische	Vliegers	 aankwamen,	 en	gedurende	de	
volgende	zes	weken,	ontplofte	er	geen	enkele	bom	en	vonden	er	bijna	geen	
gewelddadige	 gebeurtenissen	 meer	 plaats,	 niet	 vanuit	 het	 binnenland	 en	
ook	niet	vanuit	de	buurlanden.	

Bij	 hun	 aankomst	 in	 Zambia	 hadden	 de	 Yogische	 Vliegers	 de	 lokale	 rege-
ringsambtenaren	gecontacteerd	om	uit	 te	 leggen	dat	ze	kwamen	om	vrede	
te	 creëren.	 De	 ambtenaren	 merkten	 inderdaad	 een	 duidelijk	 verschil	 en	
kwamen	de	groep	vragen	om	nog	twee	weken	langer	te	blijven.	De	twee	re-
geringsambtenaren,	die	hen	kwamen	bezoeken	–	de	gouverneur	van	de	pro-
vincie	 Lusaka	 en	 een	 senator	 –	 vertelden	 hen	 dat	 de	 maand	 vóór	 de	 Yo-
gische	 Vliegers	 aankwamen,	 de	 ergste	 was	 sinds	 de	 afhankelijkheid	 van	
Zambia	en	dat	de	verandering	die	ze	teweeg	hadden	gebracht	erg	duidelijk	
was,	en	ook	erg	nodig.	De	verkiezingen	waren	binnen	de	twee	weken	en	er	
werd	 in	Zambia	veel	geweld	verwacht.	Konden	zij	blijven	 tot	de	verkiezin-
gen	voorbij	waren?		

De	Yogische	Vliegers	bleven	en	de	verkiezingen	vonden	plaats	in	een	rustige	
sfeer	in	het	hele	land.	

Maar	 na	 de	 verkiezingen	 moesten	 ze	 echt	 vertrekken.	 Ze	 waren	 allemaal	
vrijwilligers	die	 terug	moesten	naar	hun	dagelijkse	werk.	Op	22	november	
nam	de	groep	dus	de	ochtendvlucht	naar	Londen.	

Diezelfde	namiddag	werd	Lusaka	gebombardeerd.	

Het	overtuigen	van	regeringsleiders	
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De	bedoeling	van	het	Global	Peace	Project	was	om	een	demonstratie	te	ge-
ven	van	wat	gedaan	kon	worden,	in	de	hoop	dat	de	regeringen	over	heel	de	
wereld	dit	zouden	oppikken	en	Yogische	Vliegers	in	hun	eigen	land	zouden	
gaan	trainen.	

Verschillende	regeringsambtenaren	stelden	het	verschil	vast,	en	niet	alleen	
in	Zambia.	Maar	gewoonlijk	bleef	hun	enthousiasme	niet	erg	lang	duren.	Zo	
verklaart	 één	 van	 de	 wetenschappers,	 die	 verschillende	 leiders	 ontmoet	
heeft:	

Vaak	 gebeurde	 het	 dat,	 toen	 we	 ons	 programma	 voorstelden,	 de	 regerings-
ambtenaren	een	enorm	enthousiasme	 toonden,	 terwijl	we	 in	persoon	bij	 hen	
waren.	We	verwachtten	nadien	nog	iets	van	hen	te	horen,	maar	er	was	alleen	
maar	 stilte.	De	 kloof	 tussen	hun	 situatie	 en	de	oplossing	die	wij	 voorstelden,	
was	te	groot	voor	hen	om	op	hun	eentje	te	overbruggen.	

Met	andere	woorden,	de	kloof	 tussen	hun	oude	manier	van	denken	vanuit	
het	machine	paradigma	en	het	begrijpen	van	het	nieuwe	veldparadigma	dat	
vereist	is	om	betekenis	te	geven	aan	deze	effecten,	was	gewoon	te	groot.	

Objectieve	wetenschappelijke	analyse	van	gebeurtenissen	

Op	basis	van	de	voorgaande	verhalen	en	mediaverslagen	zouden	we	kunnen	
zeggen	dat	het	World	Peace	Project	een	groot	succes	was,	maar	berichten	en	
krantenartikelen	 zijn	 subjectief.	Wie	 kan	 zeggen	 of	 de	 artikels	 die	 verslag	
uitbrachten	 van	 de	 positieve	 effecten,	 niet	 geselecteerd	 waren	 om	 in	 een	
verhaal	te	passen?	

De	vraag	die	de	onderzoekers	zich	stelden,	was	dus,	“Hoe	maak	je	een	onder-
zoek	als	dit	objectief	en	wetenschappelijk?”	

Gelukkig	bleek	er	een	bron	van	zuiver	objectieve	gegevens	te	bestaan	die	ze	
konden	gebruiken.	

De	 Conflict	 and	 Peace	 Data	 Bank	 (COPDAB)	 was	 in	 die	 tijd	 de	 grootste	
nieuws-database	ter	wereld.	De	COPDAB	volgde	dagelijks	alle	nieuwswaar-
dige	 conflictgebeurtenissen	 over	 de	 hele	 wereld	 op	 en	 scoorde	 ze	 op	 een	
objectieve	manier	in	drie	hoofdcategorieën	:	vijandige	handelingen,	verbale	
vijandelijkheden	en	coöperatieve	gebeurtenissen.	Het	doel	van	de	database	
is	om	elke	dag	een	evenwichtige,	objectieve	kijk	te	bieden	op	de	stand	van	
zaken	in	elk	land	ter	wereld.	

Van	1968	tot	1977	bevatte	het	COPDAB-dossier	172	938	geregistreerde	ge-
beurtenissen.	 In	 1978,	 het	 jaar	 van	 het	 World	 Peace	 Project,	 waren	 er	
14	567	voorvallen.	Meer	dan	genoeg	om	een	grondige	statistische	tijdreeks-
analyse	op	te	stellen	voor	het	doel	van	dit	onderzoek.	
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Plots	werd	de	studie	gewoon	een	spel	van	objectieve	statistische	cijfertjes.	
Om	de	aantallen	statistisch	betrouwbaarder	te	maken,	groepeerden	de	we-
tenschappers	alle	gegevens	van	de	vier	regio’s	samen	om	één	algemeen	aan-
tal	te	verkrijgen.	

De	 resultaten	 spraken	 voor	 zich.	
Zelfs	al	waren	de	veranderingen	in	
bepaalde	 regio’s	 ingrijpender	 dan	
in	 andere,	 gemiddeld	 daalden	 de	
vijandige	 handelingen	 met	 bijna	
30%	in	de	vier	probleemgebieden,	
terwijl	 de	 coöperatieve	 gebeurte-
nissen	met	30%	stegen.		

Een	 statistische	 analyse	 onthulde	
dat	 dit	 erg	 grote	 veranderingen	
waren	 in	 vergelijking	met	 de	 nor-
male	 schommelingen.	 De	 kans	 dat	
dit	een	toeval	kon	zijn	was	één	op	
10	000	 (p<.0001),	 500	 keer	 beter	

dan	de	norm	dus.	

Verbetering	in	de	wereldwijde	relaties	

Maharishi	voorspelde	dat	als	de	Yogische	Vliegers	de	stress	in	het	collectie-
ve	bewustzijn	konden	doen	afnemen	 in	deze	vier	meest	 stressvolle	 regio’s	
ter	wereld,	de	situatie	ook	in	de	wereld	als	geheel	zou	verbeteren.	

Het	 aantal	 Yogische	Vliegers	was	 onvoldoende	 om	een	 effect	 voor	 de	 hele	
wereld	te	creëren,	maar	Maharishi	zei,	“Als	melk	op	het	punt	staat	te	koken,	
dan	 kunnen	 zelfs	 een	 paar	 druppels	 koud	 water	 voorkomen	 dat	 het	 over-
kookt.”	

Het	opwarmen	van	de	koude	oorlog	tussen	de	VS	en	Rusland	

Er	was	 inderdaad	een	verbetering	 te	merken	 in	de	relaties	 tussen	de	 twee	
wereldmachten	ten	tijde	van	het	Global	Peace	Project,	zelfs	al	kon	geen	van	
beiden	verklaren	waarom.	

Op	18	november	bijvoorbeeld	citeerde	de	International	Herald	Tribune	Pre-
sident	Carter	toen	hij	zei:	“Ik	denk	dat	er	in	de	voorbije	weken	een	verlichting	
is	in	de	spanning	tussen	ons	(de	USSR	en	de	USA),	en	ik	zou	graag	zien	dat	het	
blijft	duren.	 Ik	kan	niet	 zeggen	waarom	er	een	verbetering	 is	ontstaan	 in	de	
relaties	tussen	de	VS	en	de	Sovjetunie.”	
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Een	week	later	berichtte	Newsweek	dat	de	Sovjetleider	Leonid	Brezjnev	ook	
een	vermindering	in	de	spanning	opmerkte.	Newsweek	maakte	verslag	van	
hoe	Leonid	Brezjnev	 tegen	VS-senatoren	zei	dat,	“de	VS-Sovjet-relaties	aan-
zienlijk	verbeterd	zijn	sinds	vorige	zomer,”	terwijl	ze	President	Carter	citeer-
den,	 “De	resterende	onenigheden	zijn	minder	ernstig	dan	ze	een	jaar	geleden	
waren.”	(18	december).	Intussen	meldde	Time,	“Terwijl	Washington	en	Mos-
kou	 tegen	 elkaar	 op	 aan	 het	 manoeuvreren	 zijn	 in	 een	 aantal	 van	 de	 pro-
bleemgebieden	 in	 de	 wereld,	 zitten	 ze	 op	 hetzelfde	 moment	 ook	 vriendelijk	
samen	aan	onderhandelingstafels	en	bespreken	ze	tienduizenden	projecten	en	
mogelijkheden.”	(22	januari	1979).	

Andere	verbeteringen	over	de	hele	wereld	

• In	 november	 beëindigden	 China	 en	 Japan	 de	 technische	 staat	 van	
oorlog	 waarin	 ze	 zich	 al	 sinds	 1931	 bevonden,	 en	 ondertekenden	
het	Verdrag	van	Vrede	en	Vriendschap	(het	tijdschrift	Time	noemde	
deze	gebeurtenis	“kolossaal”.	

• China	heropende	 zijn	deuren	voor	handel	met	het	Westen	 (20	no-
vember).	

• De	VS	en	China	herstelden	de	diplomatieke	betrekkingen	volledig	na	
30	jaren	van	vervreemding,	zoals	President	Carter	het	aankondigde	
(Newsweek,	Time,	25	december).	

• De	 Sovjetunie	 en	 Vietnam	 tekenden	 het	 Verdrag	 van	 Vriendschap	
(13	november).		

• 	
De	stemming	 in	de	wereld	op	het	hoogtepunt	van	het	World	Peace	Project	
werd	 nauwkeurig	 beschreven	 door	 een	 krant	 in	 de	 VS:	 “Op	dit	moment	 is	
geen	 enkele	 natie	 actief	 bezig	met	 openlijk	
oorlog	 voeren,	 een	 historische	 zeldzaam-
heid.”	 (Des	 Moines	 Register,	 30	 november	
1978).	

Om	er	opnieuw	voor	te	zorgen	dat	hun	ge-
gevens	objectief	waren,	bekeken	de	weten-
schappers	 in	de	COPDAB-database	alle	ge-
beurtenissen	ter	wereld	vóór	en	tijdens	het	
experiment.	

Het	 percentage	 vijandelijke	 handelingen	
daalde	 met	 60%.	 Het	 resultaat	 was	 dat	
80%	 van	 alle	 nieuwsberichten	 ter	 wereld	
tijdens	 de	 periode	 van	 het	 World	 Peace	
Project	verhalen	waren	over	meer	samenwerking	(p<.0001).	
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Een	vergelijking	van	wereldwijde	gebeurtenissen	in	dezelfde	periode	gedu-
rende	de	laatste	10	jaar	toonde	aan	dat	de	afnames	niets	te	maken	hadden	
met	 seizoensgebonden	effecten.	Opnieuw	waren	de	verbeteringen	 in	1978	
in	 vergelijking	met	 dezelfde	 periode	de	 voorbije	 10	 jaar	 significant	 op	 het	
p<.0001	niveau	

Experiment	7:	Verhoogde	hersencoherentie	op	een	afstand	van	bijna	
2000	kilometers	
Referentie:	International	Journal	of	Neuroscience	(16,	203-209)	

De	onderzoekers	van	het	Maharishi	effect	redeneerden	dat	als	Yogisch	Vlie-
gen	in	groep	een	meetbaar	effect	veroorzaakt	op	de	gedachten	en	het	gedrag	
van	mensen,	dan	moet	er	ook	een	meetbaar	effect	 in	de	hersenen	zijn.	Zou	
dit	 effectief	 gemeten	kunnen	worden?	Ze	probeerden	het	met	een	gedurfd	
experiment.	

Toen	een	groep	van	meer	dan	2000	Yogische	Vliegers	in	de	zomer	van	1979	
samenkwamen	 in	Massachusetts	 tijdens	het	 eerste	 grote	 experiment	 in	de	
VS,	(een	groep	die	groot	genoeg	was	om	in	theorie	een	effect	te	creëren	voor	
400	miljoen	mensen,	meer	dan	de	volledige	VS	bevolking)	gingen	een	paar	
onderzoekers	van	de	Maharishi	University	of	Management	na	of	dit	een	in-
vloed	 kon	 hebben	 op	 de	 hersengolf	 coherentie	 bij	 proefpersonen	 die	 zich	
bijna	2000	kilometer	verder	bevonden,	in	hun	universiteit	in	Fairfield,	Iowa.	

Vroegere	studies	in	Mexico	hadden	al	vastgesteld	dat	proefpersonen	elkaars	
hersengolven	 konden	 beïnvloeden,	 en	 dat	 de	 invloed	 altijd	 afkomstig	was	
van	diegene	met	de	meer	coherente	hersengolven.	Als	iemand	met	hoog	co-
herente	 hersengolven	 zijn	 aandacht	 richt	 op	 een	 andere	 persoon	met	 een	
lagere	 coherentie,	 dan	 zal	 de	 coherentie	 bij	 de	 tweede	 persoon	 beginnen	
stijgen.		

Deze	studies	werden	bevestigd	door	onderzoek,	gepubliceerd	in	de	Interna-
tional	 Journal	of	Neuroscience*,	 dat	 aantoonde	 hoe	 TM	beoefenaars	 andere	
proefpersonen,	 die	 in	 de	 kamer	 ernaast	 een	 computertest	 deden,	 konden	
beïnvloeden.	Wanneer	de	TM-beoefenaar	zijn	ding	begon	te	doen,	verbeter-
den	zowel	de	EEG-coherentie	als	de	testresultaten	van	de	persoon	in	de	ka-
mer	 ernaast	 significant.	 Het	 leek	 alsof	 dit	 een	meetbare	 manifestatie	 was	
van	het	warme	glas	in	de	pot	dat	de	andere	glazen	opwarmt.	

Maar	 zou	 er	 ook	 een	 stijging	 in	 coherentie	 zijn	 op	het	moment	dat	 de	Yo-
gische	Vliegers	hun	ding	deden	halverwege	het	land?	Wetenschappers	heb-
ben	een	sterke	correlatie	vastgesteld	tussen	hersengolf	coherentie	en	verbe-
																																																																				
*	International	Journal	of	Neuroscience	(49,	207-211).	
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terde	morele	redenering,	impuls	controle,	emotionele	stabiliteit	en	reflextij-
den.	Al	 deze	 factoren	beïnvloeden	duidelijk	 aspecten	 als	 crimineel	 gedrag,	
auto-ongelukken,	 middelengebruik,	 enz.	 Als	 de	 coherentie	 dus	 beïnvloed	
kon	worden	door	middel	van	de	Veldeigenschappen,	dan	zou	dit	een	neuro-
logische	verklaring	bieden	voor	de	veranderingen	in	gedrag,	en	de	verbete-
ringen	in	een	ruime	reeks	variabelen.	

Voor	 deze	 testen	 introduceerden	 de	 onderzoekers	 echter	 een	 nieuw	 ele-
ment.	In	plaats	van	te	proberen	een	stijging	van	de	coherentie	te	vinden	in	
één	proefpersoon	besloten	ze	de	coherentie	 te	meten	 tussen	drie	verschil-
lende	proefpersonen.	Als	de	hersengolven	van	drie	verschillende	hersenen	
meer	 fasecoherentie	 zouden	 vertonen	 (dit	 betekent	 dat	 elektrische	 impul-
sen	in	de	drie	hersenen	op	hetzelfde	moment	afvuren),	dan	zou	dit	een	Veld-
effect	impliceren:	het	zou	inhouden	dat	alle	drie	de	hersenen	door	één	enke-
le	bron	beïnvloed	werden.	

Zoals	bij	 vorige	experimenten,	wisten	de	onderzoekers	dat	dit	 een	 contro-
versieel	experiment	zou	zijn,	dus	ze	moesten	hun	 test	 zo	grondig	mogelijk	
uitvoeren.	Ze	namen	voortdurend	coherentie	metingen	op	bij	hun	proefper-
sonen	zowel	vóór	en	tijdens	de	periode	dat	het	Yogisch	Vliegen	aan	de	gang	
was.	Ze	herhaalden	deze	metingen	ook	een	week	later	op	hetzelfde	moment	
nadat	de	cursus	 in	Massachusetts	beëindigd	was.	Als	dit	effect	alleen	maar	
meetbaar	was	terwijl	de	Yogische	Vliegers	aan	het	vliegen	waren	in	Massa-
chusetts	bijna	2000	kilometers	verder,	maar	niet	wanneer	de	cursus	beëin-
digd	was,	dat	zou	dit	een	veel	sterkere	aanwijzing	verschaffen	dat	de	cursus	
in	Massachusetts	de	oorzaak	was.	

Er	 was	 inderdaad	 een	 fundamentele	 verbetering,	 vooral	 in	 de	 coherentie	
van	alfagolven,	op	het	moment	dat	de	Yogische	Vliegers	begonnen	te	vliegen	
(p<.001).	 Tijdens	de	 controleperiode	 (toen	de	 cursus	 gedaan	was),	was	 er	
geen	verschil	tussen	de	tijdperiodes.	

Het	 onderzoek	was	misschien	 onorthodox,	 maar	 het	 werd	 beschouwd	 als	
voldoende	gefundeerd	voor	een	nieuwe	publicatie	in	het	International	Jour-
nal	of	Neuroscience*.		

Het	 Massachusetts-experiment	 zelf	 was	 ook	 erg	 succesvol.	 Zoals	 vooraf	
voorspeld	waren	er	zeer	significante	dalingen	in	misdaad,	auto-ongelukken,	
luchtverkeersdoden	 en	 14	 andere	 categorieën	 van	 fatale	 ongelukken	 over	
de	volledige	Verenigde	Staten,	met	p-waarden	van	p<.02	voor	criminaliteit	
(3,4%	daling)	 tot	p<.0001	voor	auto-ongevallen	(6,5	%	afname).	Het	bleek	
zelfs	een	positief	effect	te	hebben	op	de	beurs.	

																																																																				
*	International	Journal	of	Neuroscience	(16,	203-209).	
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In	Massachusetts	zelf	waren	de	veranderingen	veel	groter	dan	in	de	VS	als	
geheel.	Dit	was	te	verwachten	(het	effect	 is	altijd	sterker	dichtbij	de	bron),	
met	p-waarden	die	varieerden	van	p<.05	voor	auto-ongevallen	(18,9	%	da-
ling)	tot	p<.00001	voor	criminaliteit	(10,1%	minder).	

Experiment	8:	Een	Permanente	Groep	Yogische	Vliegers	in	de	VS…	en	
1	300	000	minder	misdaden	
Titel:	The	long-term	effects	of	the	Maharishi	technology	of	the	Unified	Field	on	the	quali-
ty	of	life	in	the	United	States	(1960	to	1983)	 	 	 	 	 	
Auteurs:	David	W.	Orme-Johnson	and	Paul	Gelderloos	 	 	 	 	
Referentie:	Social	Science	Perspectives	Journal,	(2	(4),	127-146).	

Zelfs	 voordat	de	wetenschappelijke	 gegevens	van	het	Massachusetts	 expe-
riment	verzameld	waren,	voelde	Maharishi	dat	er	een	grote	verbetering	had	
plaatsgevonden	 in	het	 collectieve	bewustzijn	van	de	VS*.	Hij	waarschuwde	
er	echter	ook	voor	dat	er	een	scherpe	daling	in	de	nationale	coherentie	zou	
optreden	als	de	groep	gewoon	zou	verdwijnen,	vergelijkbaar	met	wat	er	was	
gebeurd	tijdens	het	World	Peace	Project.	

Zoals	we	 al	 hebben	 gezien,	wanneer	mensen	 zich	 in	 het	 donker	 bevinden,	
dan	zijn	ze	dat	gewoon,	maar	wanneer	het	 licht	wordt	aangestoken	en	dan	
weer	uitgezet,	dan	voelt	de	duisternis	nog	veel	donkerder	dan	voordien.	

Op	 een	 dergelijk	 onzeker	moment	 voor	 de	wereld,	 tijdens	 het	 hoogtepunt	
van	de	koude	oorlog,	voelde	Maharishi	dat	dit	tot	elke	prijs	vermeden	moest	
worden.	Er	moest	dus	zo	vlug	mogelijk	een	permanente	groep	van	minimum	
1500	Yogische	Vliegers	gecreëerd	worden.	Volgens	de	formule	van	de	vier-
kantswortel	 	van	1%	was	dit	genoeg	om	een	voortdurend	effect	te	creëren	
voor	de	VS	als	geheel.	(15002x100=225	miljoen,	de	hele	Amerikaanse	bevol-
king	in	1978.)	

De	meest	 geschikte	 locatie	 hiervoor	was	 op	 het	 eerste	 zicht	 ook	de	meest	
onwaarschijnlijke:	 een	 kleine	 landbouwstad	 in	 de	Amerikaanse	Midwest	 –	
Fairfield,	 Iowa	 –	 waar	 de	 Maharishi	 University	 of	 Management†	gevestigd	
was.	Er	was	al	een	permanente	groep	van	300	Yogische	Vliegers,	samenge-
steld	uit	studenten	en	faculteitsleden	van	de	universiteit,	en	ze	hadden	heel	
wat	plaats	voor	uitbreiding.	De	universiteit	had	een	volledige	campus	opge-
kocht	van	een	andere	universiteit	die	 failliet	gegaan	was,	en	er	was	ruimte	
voor	meer	dan	1500	man.		
																																																																				
*Hoewel	Maharishi	 het	 nooit	met	 zoveel	woorden	heeft	 gezegd,	 en	het	moeilijk	wetenschappelijk	
bewezen	kan	worden,	bleek	uit	ervaring	dat	hij	kon	voelen	hoe	het	met	een	natie	was,	hoe	coherent	
het	collectieve	bewustzijn	was.	
.		Hij	was	gewoonweg	in	die	toestand	van	bewustzijn	waar	hij	een	verbinding	kon	ervaren	met	alles	
rond	hem,	het	bewustzijn	van	de	hele	wereld.	
†	Toen	werd	het	de	Maharishi	International	University	genoemd.	
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Maharishi	 vroeg	 dus	 leuk	 even	 aan	 iedereen	 om	 naar	 een	 klein	 dorpje	 in	
Iowa	te	verhuizen,	zodat	een	permanente	groep	van	1500	Yogische	Vliegers	
kon	opgericht	worden.	Eenvoudig,	toch?	

Dat	was	een	groot	verzoek.	Om	ergens	naartoe	te	reizen	voor	een	paar	we-
ken	is	één	ding,	maar	met	je	volledige	huishouden	en	gezin	verhuizen	naar	
een	 kleine	 stad	 in	Midwest	 Amerika	met	 slechts	 10	000	 inwoners,	 80	 km	
van	de	dichtstbijzijnde	fatsoenlijke	stad???	Waar	moesten	mensen	een	baan	
vinden?	

Toch	waagden	meer	dan	800	dappere	Yogische	Vliegers	de	sprong.	Sommi-
gen	kwamen	als	student	of	als	staflid	voor	de	universiteit,	anderen	verhuis-
den	gewoon	hun	zaak	mee	naar	Fairfield.	Nog	anderen	stapten	gewoon	in	de	
verhuiswagen,	zonder	zelfs	maar	een	flauw	idee	hoe	ze	zichzelf	zouden	on-
derhouden.	

Ze	wisten	echter	dat	ze	niet	alleen	iets	uiterst	belangrijks	deden	voor	de	he-
le	wereld,	maar	ook	voor	zichzelf.	Yogisch	Vliegen	in	een	grote	groep	was	zo	
aangenaam,	 en	 veroorzaakte	 voor	 henzelf	 zo	 een	 snelle	 groei	 naar	 hogere	
bewustzijnstoestanden,	dat	het	idee	om	dit	elke	dag	te	kunnen	doen	gewoon	
te	aantrekkelijk	was.	

Binnen	de	twee	weken	waren	meer	dan	800	deelnemers	van	de	Massachu-
setts	 cursus	 verhuisd	 naar	 Fairfield,	 en	 de	 aantallen	 stegen	 van	 300	 naar	
1100.	Vele	van	de	mensen	die	niet	konden	verhuizen,	boden	financiële	on-
dersteuning	aan	diegenen	die	dit	wel	konden.	

Het	 bestuur	 van	de	Maharishi	University	 of	Management	besloot	 om	 twee	
gigantische	 meditatiehallen	 te	
bouwen	 (ze	 noemden	 ze	 “de	
Gouden	Koepels”),	 zodat	men-
sen	samen	konden	mediteren.	

Architecten	en	bouwers	schat-
ten	 in	 dat	 het	 twee	 jaar	 zou	
duren	vóór	een	dergelijke	pro-
ject	 afgewerkt	 zou	 zijn.	Maha-
rishi	 wou	 dat	 het	 in	 drie	
maanden	af	was.	Ze	startten	op	
1	 oktober	 1979	 en	 eindigden	
in	januari	1980.	Het	was	een	mooi	voorbeeld	van	de	kracht	van	het	TM-Sidhi	
programma.	Een	grote	groep	Sidha’s	wensten	iets	op	een	collectieve	manier,	
en	alle	omstandigheden	vielen	gewoon	samen	om	de	wens	te	vervullen	en,	
in	veel	gevallen,	het	onmogelijke	te	doen.		
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De	 volgende	 30	 jaar	 zou-
den	 de	 honderden	 Yo-
gische	 Vliegers	 in	 deze	
twee	 koepels	 de	 onbezon-
gen	helden	worden	van	de	
Verenigde	Staten.	

Ze	 veranderden	 uiteraard	
de	 stad	Fairfield.	 Zoals	we	
al	 vermeld	 hebben,	 zou	
deze	 kleine	 landbouwstad	
in	 de	 volgende	 decennia	 uitgroeien	 tot	 de	 “Most	 entrepreneurial	 small	
town”	in	de	gehele	Verenigde	Staten,	en	bovendien	ook	de	thuisstad	van	de	
Maharishi	 school,	 die	 uiteindelijk	 de	 meest	 succesvolle	 school	 ter	 wereld	
zou	worden*.		

Maar	 de	 huisvrouwen,	 zakenlui,	 arbeiders,	 studenten,	 en	 kunstenaars,	 die	
twee	keer	per	dag	in	de	koepels	zouden	samenkomen,	zouden	ook	de	VS	als	
geheel	fundamenteel	veranderen…	en	uiteindelijk	een	belangrijke	rol	spelen	
in	het	veranderen	van	het	 lot	van	de	hele	wereld,	 zoals	we	 in	de	volgende	
experimenten	zullen	onderzoeken.	

Laten	we	hier	beginnen	met	enkele	veranderingen	in	de	VS	zelf.	

Om	het	effect,	dat	de	groep	in	Fairfield	op	de	VS	had	te	meten,	bekeken	de	
onderzoekers	 in	 1983	 opnieuw	 een	 uitgebreid	 aantal	 variabelen	 die	 beïn-
vloed	worden	door	veranderingen	in	het	collectief	bewustzijn.	Net	als	bij	het	
Rhode	Island-experiment	werden	ze	verzameld	in	één	enkele	US	Quality	of	
Life-index	(Levenskwaliteit	index)	die	dan	berekend	werd	voor	een	periode	
van	1960	tot	1983.	

In	 dit	 geval	werden	maar	 liefst	 12	 variabelen	 geselecteerd,	 opnieuw	 door	
alle	gegevens	 te	verzamelen	uit	de	publiek	beschikbare	publicaties	van	re-
geringsinstellingen:	

• Misdaad	 en	 conflict:	 criminaliteit,	 percentage	 civiele	 zaken	 die	 een	
proces	halen.	

• Gezondheid:	Aantal	infectieziektes,	kindersterften,	en	zelfmoorden.	
• Gezondheidsgewoonten:	gebruik	van	sigaretten	en	alcohol	per	capita.	
• Economisch	welzijn:	BNP	per	hoofd.	
• Creativiteit:	aantal	octrooiaanvragen.	
• Onderwijs:	uitgereikte	diploma’s	per	hoofd.			
• Huwelijksstabiliteit:	aantal	echtscheidingen	

																																																																				
*	Gebaseerd	op	het	aantal	lokale,	nationale	en	internationale	gewonnen	wedstrijden	per	capita.		
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• Veiligheid:	aantal	verkeersdoden.	
	

In	zekere	zin	is	dit	onderzoek	dus	een	verzameling	van	12	individuele	expe-
rimenten,	 en	 opnieuw	biedt	 het	 een	 controle	 voor	 zichzelf.	 Als	 deze	 index	
zou	stijgen,	dan	zou	dit	betekenen	dat	gemiddeld	alle	12	variabelen	zouden	
verbeteren,	wat	niet	te	wijten	kon	zijn	aan	willekeurig	gedrag	(verschillende	
willekeurige	 schommelingen	 vlakken	 elkaar	 normaal	 gezien	 uit).	 Het	 zou	
ook	erg	moeilijk	zijn	om	met	een	aannemelijk	alternatieve	hypothese	af	 te	
komen,	die	de	verbeteringen	in	al	deze	variabelen	op	hetzelfde	moment	kon	
verklaren.	De	enige	uitleg	die	logisch	is,	is	dat	het	niveau	van	het	collectieve	
bewustzijn	–	en	bijgevolg	van	het	individuele	bewustzijn	van	elke	burger	in	
de	VS	–	zou	stijgen.	

In	feite	gingen	ze	meten	of	de	groep	in	Fairfield	sterk	genoeg	kon	zijn	om	de	
volledige	kom	van	de	VS	op	te	warmen,	met	alle	250	miljoen	individuele	gla-
zen	die	er	toen	in	zaten.	

Dit	 is	 hoe	 de	 evolutie	 van	 de	 index	 eruit	 ziet	 van	 1960	 (de	 basislijn)	 tot	
1983:	

	

De	grafiek	vertoont	een	voortdurende	neerwaartse	tendens	die	in	1975	tot	
stilstand	komt.		Dan	is	er	een	omkering	tot	1980	en	een	zeer	sterke	verbete-
ring	van	1980	tot	1983.	

Wat	veroorzaakte	de	kentering	en	de	grote	stijging	vanaf	1980?	

Hier	 is	de	grafiek	van	dezelfde	 index	maar	deze	keer	 in	kaart	gebracht	sa-
men	met	een	andere	index	voor	dezelfde	periode,	de	Maharishi-effect-index:	
de	voorspelde	invloed	van	het	TM	Veld-effect,	gebaseerd	op	de	som	van	het	
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effect	gecreëerd	door	het	aantal	mensen	dat	individueel	TM	beoefent	en	het	
effect	gecreëerd	door	de	groep	van	Yogische	Vliegers	in	Fairfield:	

	

TM	werd	voor	het	eerst	in	de	VS	geïntroduceerd	in	1959.	Tegen	1970	had-
den	200	000	mensen	het	geleerd,	maar	tijdens	de	 jaren	70	steeg	dit	aantal	
snel.	Alleen	al	 in	1975	leerden	bijna	een	kwart	miljoen	mensen	TM.	Op	die	
manier	werd	 in	meerdere	steden	de	1%	drempel	bereikt,	waardoor	er	een	
omkering	in	de	algemene	index	veroorzaakt	werd.	

Maar	de	grootste	impuls	voor	de	Maharishi-effect-index	kwam	van	de	groep	
Yogische	 Vliegers	 in	 Fairfield.	 In	 1982	 werd	 het	 vereiste	 aantal	 Yogische	
Vliegers	om	het	effect	op	de	volledige	VS	te	creëren,	30%	van	de	tijd	bereikt,	
en	in	1983	werd	het	voortdurend	bereikt.	

De	US	Quality	of	Life	index	volgde	deze	tendens	zeer	nauwgezet	op.	De	kans	
dat	 een	 dergelijke	 plotse	 stijging	 in	 1982	 en	 in	 1983	 een	 toeval	was,	was	
minder	dan	één	op	tienduizend	(p<.0001).	

Laat	ons	nog	eens	kijken	wat	dat	betekent	in	termen	van	individuele	varia-
belen,	vooral	in	1982	en	1983,	waar	de	grootste	verandering	van	de	Maha-
rishi	 effect	 index	 plaatsvond.	 Net	 als	 bij	 het	 eerdere	 Rhode-Island	 experi-
ment	waren	de	resultaten	op	zijn	minst	gezegd	fascinerend.	In	deze	periode	
vertoonden	bijna	alle	variabelen	verbeteringen,	 en	5	van	de	12	variabelen	
haalden	zelfs	een	recordscore:	

• Misdaad:	 Na	 de	 grote	 stijging	 van	 het	 aantal	 TM-beoefenaars	 in	
1975	 daalden	 de	misdaadcijfers	 in	 1976	 en	 1977	 gedurende	 twee	
opeenvolgende	 jaren,	wat	nog	nooit	 eerder	gebeurd	was.	 	 Dan	 ver-
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minderde	de	misdaad	van	1981	tot	1983	gedurende	drie	opeenvol-
gende	 jaren.	(0,78%	in	1981,	4,3%	in	1982,	en	7,6%	in	1983).	Hoe	
hoger	de	Maharishi	Effect	Index,	hoe	groter	de	dalingen.	

• Percentage	 civiele	 zaken	dat	 tot	 een	 proces	 leidt:	Dit	 is	 een	 goede	
manier	om	harmonie	in	het	collectieve	bewustzijn	te	meten,	omdat	
dit	 een	 indicatie	 is	 van	 minder	 conflicten.	 Het	 percentage	 zakte	
7,6%	in	1982	en	nog	eens	11,5%	in	1983	om	dan	een	dieptepunt	te	
bereiken.	

• Aantal	infectieziekten:	Daalde	met	4,23%	in	1982	en	7,02%	in	1983	
(de	grootste	afname	in	16	jaar);	

• Aantal	 kindersterfte:	 Bleef	 zijn	 lange-termijn	 dalende	 tendens	 be-
houden	(-1,08%	in	1982	en	-2,3%	in	1983).	

• Aantal	 zelfmoorden:	 1,08%	 gestegen	 in	 1982	 en	 2,3%	 in	 1983,	 de	
enige	negatieve	variabele	die	in	beide	jaren	steeg.	

• Sigarettenverbruik:	 1,90%	 gedaald	 in	 1982	 en	 6,26%	 in	 1983	 (als	
grootste	daling	in	23	jaar	beschouwd)	

• Alcoholgebruik:	3,52%	gedaald	 in	1982	en	2,64%	in	1983	(tweede	
en	derde	grootste	dalingen	in	23	jaar).	

• BNP	per	hoofd:	2,81%	gedaald	in	1982,	als	gevolg	van	een	drie	jaar	
durende	 recessie	 (zelfs	 al	 toonde	de	 tweede	helft	 van	het	 jaar	 één	
van	 de	 sterkste	 geregistreerde	 economische	 herstelperiodes).	 Stij-
ging	met	2,25%	in	1983.	

• Aantal	octrooiaanvragen:	Stijging	met	2,51%	in	1982	maar	11,26%	
gedaald	in	1983	als	gevolg	van	een	stijging	in	de	te	betalen	aanvraag	
premie.	Dit	werd	enigszins	gecompenseerd	in	1984	met	een	stijging	
van	12%	(de	grootste	stijging	in	23	jaar).	

• Uitgereikte	 diploma’s:	 Steeg	 lichtjes	 twee	 jaar	 op	 rij	 (0,31%	 en	
0,98%)	na	een	daling	gedurende	de	vorige	vijf	jaar.	

• Aantal	echtscheidingen:	4,46%	gedaald	in	1982	(een	daling	die	drie	
keer	 groter	was	 dan	 het	 vorige	 record	 dat	 21	 jaar	 eerder	 gehaald	
werd)	en	opnieuw	0,18%	in	1983	(de	enige	keer	dat	de	scheidings-
graad	twee	opeenvolgende	jaren	daalde).	

• Aantal	 verkeersdoden:	 10,95%	 gedaald	 in	 1982	 (grootste	 daling	
ooit,	behalve	in	1975,	toen	de	snelheidslimiet	van	55	mph	ingevoerd	
werd)	en	opnieuw	4,60%	in	1983.	

Hier	 hebben	 we	 het	 dus	 opnieuw.	 Ben	 je	 niet	 verbijsterd	 dat	 een	 kleine	
groep	van	ongeveer	1600	mensen	die	samen	Yogisch	Vliegen	beoefenen,	zo	
een	ingrijpende	verandering	kan	veroorzaken	over	de	hele	VS?	

Natuurlijk	 blijft	 de	 vraag	 of	 de	 verandering	 in	 de	 Maharishi-effect-index	
werkelijk	de	veranderingen	in	de	Quality	of	Life-index	veroorzaakt	heeft.	

Om	 dit	 te	 bepalen	 gebruikten	 de	 onderzoekers	 de	 bekendste	 statistische	
methode	om	causaliteit	 te	onderzoeken	 :	de	kruiscorrelatie-analyse.	De	re-
sultaten	van	deze	analyse	 (meer	 in	detail	beschreven	 in	de	publicatie	zelf)	
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tonen	dat	de	veranderingen	 in	de	Maharishi-effect-(ME)-index	de	verande-
ringen	in	de	Quality	of	Life-(QL)-index	voorspelden,	terwijl	het	omgekeerde	
nooit	het	geval	was.	De	correlatie	 tussen	de	veranderingen	 in	de	ME-index	
en	de	veranderingen	in	de	QL-index	was	significant	op	het	p<.0001	niveau.	

Dus	 ja,	de	veranderingen	waren	 inderdaad	 te	wijten	aan	het	Maharishi	 ef-
fect.	Een	andere	statistische	analyse	toonde	aan	dat	in	1982	en	1983	de	Ma-
harishi-effect-index	verantwoordelijk	was	voor	86%	van	de	variantie	van	de	
Quality	of	Life-index.	

Bovendien,	als	de	veranderingen	inderdaad	te	wijten	waren	aan	het	Maha-
rishi	effect,	dan	zouden	de	veranderingen	in	Iowa	veel	groter	moeten	zijn	in	
vergelijking	met	de	rest	van	de	VS	voor	1982	en	1983.	Het	effect	verspreidt	
zich	misschien	over	de	volledige	VS,	maar	we	zouden	nog	steeds	voorspellen	
dat	het	effect	het	sterkst	zal	zijn	dichtbij	de	bron,	net	zoals	licht	het	felst	is	
dichtbij	de	lamp,	of	temperatuur	het	hoogste	is	bij	de	bron.	Dit	was	het	geval	
voor	alle	variabelen	die	onderzocht	werden	(p=.0065).	

	

Het	Maharishi	Effect	werkt	dus,	en	het	blijkt	dat	het	bijzonder	krachtig	is	
op	grote	schaal.	De	veranderingen	bijvoorbeeld	in	de	nationale	misdaad-
cijfers	in	1982	en	1983	resulteerden	in	1	300	000	minder	misdaden.	

	

Kan	je	je	zelfs	maar	enigszins	voorstellen	dat	1600	mensen	die	gewoon	hun	
TM-meditatie,	hun	TM-sidhi	programma	en	hun	Yogisch	Vliegen-sessies	ge-
durende	 ongeveer	 één	 uur	 elke	 ochtend	 en	 elke	 avond	 doen,	 in	 1982	 en	
1983,		1	300	000	misdaden	konden	voorkomen?	

Maharishi	was	echter	niet	geïnteresseerd	in	minder	misdaden.	Hij	wou	zien	
dat	alle	misdaad	en	alle	negativiteit	–	waarvan	de	misdaad	slechts	de	meest	
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ingrijpende	manifestatie	is	–	uitgeroeid	zou	worden.	Hij	voorspelde	dat	we	
daarvoor	echter	grotere	groepen	zouden	nodig	hebben.	

Gebaseerd	op	de	data	die	ze	hadden	waren	de	onderzoekers	in	staat	om	te	
berekenen	dat	een	groep	van	3000	Yogische	Vliegers	de	levenskwaliteit	elk	
jaar	met	13%	zouden	verbeteren.	Met	5000	Yogische	Vliegers	kon	een	jaar-
lijkse	verbetering	van	36,4%	verwacht	worden	en	met	7000	Yogische	vlie-
gers	zou	de	levenskwaliteit	elk	jaar	met	71,6%	verbeteren.	

Met	71%	verbetering	zou	dit	willen	zeggen	dat	na	2-3	jaar	zo	goed		als	alle	
negativiteit	verdwenen	zou	kunnen	zijn.	

We	hebben	gezien	dat	transcenderen	een	uitgebreide	reeks	voordelen	heeft	
op	het	individuele	niveau:	minder	stress,	spontaan	minder	roken	en	minder	
alcoholisme,	 betere	 relaties,	 meer	 creativiteit,	 enz.	 Nu	 zien	 we	 dat	 al	 die	
zelfde	positieve	effecten	bij	de	bevolking	als	geheel	beginnen	op	te	 treden.	
Het	 is	 dus	 inderdaad	 zelfs	 niet	 nodig	 dat	 iedereen	 leert	 transcenderen.	
Slechts	een	paar	honderd	tot	enkele	duizenden	Yogische	Vliegers	blijkt	vol-
doende	te	zijn	om	het	effect	voor	de	hele	natie	te	creëren.	

…	en	we	beginnen	pas.	

Experiment	9:	Toename	van	serotonine	bij	willekeurig	geselecteerde	
proefpersonen	tijdens	Yogisch	Vliegen	
	
We	 hebben	 gezien	 dat	 het	 TM	 Veld-effect	 een	 verhoogde	 EEG-coherentie	
creëerde,	niet	alleen	bij	mensen	die	Yogisch	Vliegen	beoefenden	maar	zelfs	
bij	 gewone	mensen	 2000	 kilometers	 verder	weg.	 EEG-coherentie	was	 één	
verklaring	 voor	 hoe	 het	 TM	 Veld-effect	 veranderingen	 kan	 creëren	 in	 het	
gedrag	van	mensen.	

In	 deze	 studie	 testten	 de	 onderzoekers	 een	 andere	 hypothese	 uit:	 dat	 Yo-
gische	Vliegers	 in	de	Fairfield	koepels	ook	het	serotonine	peil	beïnvloeden	
bij	de	niet-mediterende	inwoners	van	Fairfield.	Dit	zou	een	ander	extra	in-
zicht	bieden	in	hoe	het	Maharishi	effect	werkt,	aangezien	een	laag	serotoni-
ne	 peil	 gecorreleerd	 is	met	 negatieve	 emotionele	 gemoedsstemmingen	 en	
zelfs	met	een	stijging	in	agressiviteit	en	geweld.	

De	onderzoekers	 stelden	vast	 dat	wanneer	het	 aantal	 Yogische	Vliegers	 in	
de	gouden	koepels	hoog	was,	de	 serotonine	niveaus	gemeten	bij	40	 lokale	
inwoners	in	Fairfield	400%	hoger		was	dan	op	dagen	waar	de	deelname	aan	
de	groepen	kleiner	was.	

De	studie	werd	gepubliceerd	in	het	Journal	of	Social	Behavior	and	Personali-
ty.	
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Spontane	 gelukzaligheid:	 mijn	 persoonlijke	 ervaring	 dichtbij	 groepen	 van	
Yogische	Vliegers		

Lezen	over	de	kracht	van	Yogisch	Vliegen	op	vlak	van	gestegen	serotonine	is	
één	ding,	maar	het	zelf	ervaren	is	iets	totaal	anders.	

De	analogie	van	de	sprong	in	het	meer	en	het	creëren	van	golven	is	voor	mij	
een	erg	 reële	 ervaring.	Telkens	als	 ik	Yogisch	Vliegen	beoefen	voel	 ik	heel	
duidelijk	golven	van	licht	en	gelukzaligheid	opkomen	in	mijn	eigen	bewust-
zijn.	 Het	 is	 echt	 fantastisch	 leuk	 om	 te	 doen!	 Na	 Yogisch	 Vliegen	 voel	 ik	
meestal	dat	mijn	volledig	lichaam	met	licht	gevuld	is	en	voel	ik	me	vol	ener-
gie	en	geluk.	

Maar	de	krachtigste	ervaring	was	voor	mij	diezelfde	sensatie	 in	mijn	eigen	
bewustzijn	te	ervaren	wanneer	anderen	aan	het	vliegen	waren.	

Deze	ervaring	was	het	duidelijkst	 in	de	tijd	dat	 ik	het	Purusha-programma	
volgde,	 het	monnik	programma	dat	Maharishi	 had	ontwikkeld	 voor	diege-
nen	die	zich	uitsluitend	wilden	focussen	op	de	ontwikkeling	van	hogere	be-
wustzijnstoestanden.	

Vaak	deed	ik	mijn	TM-beoefening	in	mijn	kamer	maar	ik	ging	naar	de	grote	
meditatiehal	om	het	Yogisch	Vliegen	samen	met	de	groep	te	doen.	

Soms	verloor	ik	de	tijd	echter	uit	het	oog	en	was	ik	nog	steeds	aan	het	medi-
teren	terwijl	het	Yogisch	Vliegen	al	begon,	zeg	maar	om	18.00h.	Elke	keer	als	
dit	gebeurde,	merkte	ik	plots	hoe	golven	van	licht	en	gelukzaligheid	opleef-
den	in	mijn	bewustzijn	tijdens	mijn	meditatie.	Dan	wist	ik	al,	“Het	is	18.00h.”	
Het	enige	wat	ik	moest	doen,	was	mijn	ogen	openen	en	naar	de	klok	te	kij-
ken,	en	ja	hoor,	precies	18.00h.	Ik	kon	duidelijk	voelen	hoe	het	Yogisch	Vlie-
gen	aan	de	andere	kant	van	het	gebouw	een	vibratie	op	het	Veld	creëerde	en	
hoe	dit	mijn	eigen	bewustzijn	beïnvloedde.	

Voor	mij	was	deze	ervaring	van	het	TM	Veld-effect	veel	overtuigender	dan	
100	wetenschappelijke	studies	samen.	

Experiment	10:	Quality	of	life	index	volgt	aantal	Yogische	vliegers…op	da-
gelijkse	basis	

Titel:	International	peace	project	in	the	Middle	East:	the	effects	of	the	Maharishi	techno-
logy	of	the	Unified	Field									
Auteurs:	David	W.	Orme-Johnson,	Charles	N.	Alexander,	John	L.	Davies,	Howard	M.	Chand-
ler,	and	Wallace	E.	Larimore		
Referentie:	Journal	of	Conflict	Resolution,	vol.	32,	no.4,	Dec	1988,	pp.	776-812.	
	
Op	1	augustus	1983	kwamen	Yogische	vliegers	van	overal	in	Israël	samen	in	
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een	hotel	in	Jerusalem	om	deel	te	nemen	aan	wat	het	meest	indrukwekken-
de	experiment	tot	nu	toe	zou	worden.	De	reden	waarom	het	zo	indrukwek-
kend	werd	was	 echter,	 ironisch	 genoeg,	 dat	het	 experiment	niet	 liep	 zoals	
gepland.	

Het	idee	was	eenvoudig	:	nog	maar	eens	een	demonstratie	geven,	met	voor-
spellingen	vooraf,	hoe	een	kleine	groep	Yogische	vliegers	in	Jerusalem	zowel	
de	 levenskwaliteit	 in	heel	 Israël	kon	veranderen	als	de	oorlog	 in	buurland	
Libanon	stoppen.	

Om	deze	veranderingen	 te	meten	kozen	de	onderzoekers	er	opnieuw	voor	
om	een	aantal	variabelen	dagelijks	te	onderzoeken.	De	variabelen	hadden	ze	
uit	 openbaar	 beschikbare	 gegevens	 voor	 de	 stad	 Jerusalem,	 heel	 Israël	 en	
Libanon	gehaald	en	ze	samen	gecombineerd	in	één	enkele	index.	

Jerusalem	

• Misdaad:	 totaal	 aantal	 misdaden	 per	 dag	 (Israëlische	 politiedien-
sten).	

• Auto-ongelukken	 met	 persoonlijk	 letsel	 (Gemeentelijke	 overheid	
van	Jerusalem).	

• Branden	(Brandweer).	
Israël	

• Misdaad	(Israëlische	Politiediensten).	
• Veranderingen	in	de	aandelenmarkt	(Beurs	van	Tel	Aviv).	
• Nationaal		stemmingsgevoel	(de	gevoelstoon	in	het	meest	opvallen-

de	verhaal	in	de	Jerusalem	Post*).	
Libanon	

• Oorlogsslachtoffers	 (Israëlische	 dagkranten,	 International	 Herald	
Tribune,	berichten	van	de	BBC	World-dienst).	

• Intensiteit	graad	van	de	oorlog	(inhoud	analysemeting	van	de	inten-
siteit	 van	 de	 dagelijkse	 vijandelijkheden	 in	 Libanon	 volgens	 de	
nieuwsberichten	in	de		Jerusalem	Post†).	

	

Net	als	bij	het	Rhode	Island-experiment	werd	een	levenskwaliteit	index	sa-
mengesteld	 uit	 de	 standaardafwijkingen	 voor	 elk	 van	 de	 acht	 variabelen.	

																																																																				
*	De	verhalen	hadden	een	score	van	1	(zeer	negatief,	onaangenaam)	tot	7	(zeer	positief,	
oppeppend).	 Het	 was	 een	 blinde	 score.	 De	 gemiddelde	 scores	 van	 twee	 waarnemers,	
onafhankelijk	van	het	project,	werden	gebruikt.	
†	De	5-puntenschaal	ging	van	0	(geen	berichten	van	gevechten)	tot	4	(grootschalige	veld-
slagen).	Opnieuw	was	het	een	blinde	beoordeling	wat	betreft	data	en	gebeurtenissen.	Bij	
de	analyse	werden	drie	onafhankelijke	waarnemers	gebruikt.	
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Zoals	bij	vroegere	experimenten,	zou	deze	index	normaal	gezien	erg	weinig	
mogen	schommelen	(de	willekeurige	schommelingen	van	elk	van	de	varia-
belen	zouden	normaal	gezien	elkaar	uitvlakken)	 tenzij	er	één	oorzaak	was	
die	alle	acht	variabelen	op	hetzelfde	moment	beïnvloedde.		

40	000	Israëliërs	hadden	al	TM	geleerd	en	droegen	al	bij	 tot	het	Maharishi	
effect.	 De	 onderzoekers	 berekenden	 dat	 slechts	 122	 Yogische	 vliegers	 op	
één	locatie	nodig	waren	om	een	effect	te	creëren	voor	heel	Israël	en	dat	197	
Yogische	vliegers	nodig	waren	voor	Israël	en	Libanon	samen.	

Toen	alle	variabelen	vastgelegd	waren,	zou	het	experiment	eenvoudig	zijn	:	
breng	200	Yogische	vliegers	voor	 twee	maanden	 samen	 (augustus	en	 sep-
tember	1983)	en	bekijk	of	de	afzonderlijke	variabelen	en	de	samengestelde	
index	met	enige	statistische	significantie	verbeteren.	Vertrek	dan	en	bekijk	
of	 de	 situatie	 opnieuw	 achteruitgaat.	 Een	 eenvoudig	 vóór-tijdens-na-
experiment.	Dat	was	het	plan.	

Maar	het	 liep	niet	zoals	gepland.	De	onderzoekers	moesten	voor	het	expe-
riment	op	vrijwilligers	rekenen.	Maar	dat	maakte	het	moeilijk	om	de	grootte	
van	de	groep	stabiel	 te	houden.	Studenten	 in	de	groep	moesten	terug	naar	
school,	 anderen	 terug	 naar	 het	 werk,	 nog	 anderen	 konden	 alleen	 in	 het	
weekend	komen,	enz.	Uiteindelijk	was	er	gedurende	de	twee	maanden	een	
zeer	grote	variatie	in	de	grootte	van	de	groep,	van	65	tot	241.	Dag	per	dag	
werden	de	aantallen	in	kaart	gebracht	over	de	periode	van	twee	maanden.	
Het	 zag	 er	 zo	 uit	 (MTUF	 staat	 voor	 Maharishi	 Technology	 of	 the	 Unified	
Field,	het	Maharishi	effect	dus):	

	

Deze	brede	schommelingen	maakten	het	onderzoek	echter	veel	indrukwek-
kender	dan	oorspronkelijk	gepland	was.	In	plaats	van	alleen	maar	één	vóór-
tijdens-na	experiment	hadden	de	onderzoekers	nu	gegevens	om	de	veran-
deringen	in	de	levenskwaliteit	index	dagelijks	in	kaart	te	brengen.	Als	er	een	
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correlatie	was	met	de	grootte	van	de	groep	Yogische	vliegers,	dan	zou	dat	de	
resultaten	veel	indrukwekkender	maken.	

En	er	was	beslist	een	duidelijke	correlatie.	Hier	zijn	drie	grafieken	over	hoe	
de	beurs,	het	Israëlische	nationale	stemmingsgevoel	en	de	Libanese	indexen	
duidelijk	schommelden	volgens	de	grootte	van	de	groep.	

	

De	 grafieken	 toonden	 duidelijk	
een	algemene	tendens	aan	om	de	
aantallen	 van	 de	 Yogische	 vlie-
gers	 te	 volgen.	Maar	 het	was	 on-
nauwkeurig	 als	 gevolg	 van	de	 in-
herente	 willekeurige	 schomme-
lingen	 van	 elk	 van	 de	 variabelen	
(de	 beurs	 bijvoorbeeld	 zal	 door	
meerdere	 factoren	 beïnvloed	
worden).	Als	we	alle	variabelen	in	

één	index	samenvoegen,	dan	zouden	de	individuele	willekeurige	schomme-
lingen	uitgefilterd	moeten	worden.	In	dat	geval	zou	de	invloed	van	de	groep	
Yogische	vliegers,	als	die	 invloed	er	al	was,	veel	duidelijker	te	zien	moeten	
zijn.	

En	dat	is	precies	wat	er	gebeurde.	

Dr.	Howard	Chandler,	één	van	de	onderzoekers,	beschreef	hoe	persoonlijke	
computers	nog	maar	net	beschikbaar	waren	toen	de	studie	werd	uitgevoerd	
in	1983.	Hun	computer	had	zelfs	nog	geen	grafische	kaart,	en	de	computer-
schermen	konden	alleen	maar	getallen	tonen,	niet	de	grafiek.	De	enige	ma-
nier	waarop	ze	de	eigenlijke	grafiek	konden	zien,	was	door	hem	uit	te	prin-
ten,	 met	 een	 oude	 lijn-per-lijn	 matrixprinter.	 Per	 pagina	 duurde	 dat	 een	
paar	minuten.	
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Chandler	 beschreef	 hoe	de	mond	van	de	onderzoekers	 openviel	 terwijl	 de	
grafiek	traag	uit	de	printer	kwam.	Ze	konden	niet	geloven	wat	ze	zagen.	

	

Ook	Dr.	Orme-Johnson	herinnert	zich	zijn	gevoelens	toen	hij	voor	het	eerst	
deze	grafiek	zag:	

Eerst	wou	 ik	 in	de	 lucht	 springen	van	vreugde.	Het	 effect	was	 zoveel	 sterker	
dan	ik	ooit	had	gehoopt.	Wat	we	zagen,	was	het	tot	nu	toe	onzichtbare	collec-
tieve	bewustzijn	van	de	samenleving	in	kaart	gebracht	–	en	hoe	dat	de	samen-
leving	 naar	 een	 nieuwe	 en	 betere	 toekomst	 bracht.	Maar	 een	 paar	minuten	
later	wou	 ik	alleen	maar	gaan	 zitten	 en	huilen.	We	hadden	het	bestaan	van	
een	 technologie	 aangetoond	 om	 wereldvrede	 te	 creëren	 –	 en	 niemand	 wist	
ervan24.	

Het	feit	alleen	al	dat	deze	index	schommelt,	soms	zelfs	drie	standaardafwij-
kingen,	was	een	wonder	op	zich.	Alle	acht	variabelen	die	men	in	overweging	
had	genomen,	zouden	op	hetzelfde	moment	in	een	positieve	of	negatieve	rich-
ting	moeten	veranderen,	en	 significant	meer	 dan	 hun	 gewone	willekeurige	
schommelingen.	Het	 feit	 dat	 ze	 de	 grootte	 van	de	 groep	 zo	nauw	volgden,	
maakte	 alles	 nog	 indrukwekkender.	 Zoals	 je	 zou	 verwachten,	was	de	 kans	
dat	dit	toeval	kon	zijn,	bijna	onbestaande	(p<.0001).	

Dit	was	niet	zomaar	nog	een	experiment	waar	ze	een	licht	deden	branden	in	
de	geest	van	de	mensen	en	keken	wat	er	gebeurde	wanneer	ze	zich	niet	lan-
ger	 in	de	duisternis	bevonden.	Het	was	 integendeel	alsof	 iemand	een	dim-
mer	 gebruikte	 en	 het	 licht	 geleidelijk	 omhoog	 en	 omlaag	 draaide.	 	 En	 dat	
maakte	het	zo	indrukwekkend.	



	253	

Vóór	het	experiment	stierven	in	de	Libanese	Oorlog	elke	dag	gemiddeld	
24,5	mensen.	Tijdens	de	laatste	twee	weken	van	augustus,	toen	de	aan-
tallen	 voldoende	 groot	 waren	 om	 in	 theorie	 Libanon	 te	 beïnvloeden,	
stierven	er	per	dag	gemiddeld	slechts	1,5	personen,	een	daling	van	94%.	

	

Dat	betekent	dat	tijdens	deze	twee	weken	de	200	Yogische	vliegers	in	Jeru-
salem	meer	dan	300	levens	gered	hebben.	

Met	 een	dergelijk	 ingrijpend	 resultaat	 vonden	Dr.	 Alexander	 en	Dr.	Orme-
Johnson	 dat	 ze	 hoog	 moesten	 mikken.	 Ze	 probeerden	 om	 hun	 onderzoek	
gepubliceerd	 te	 krijgen	 in	 het	 meest	 prestigieuze	 tijdschrift	 over	 conflict	
onderzoek	 in	 de	 wereld,	 the	 Journal	 of	 Conflict	 Resolution,	uitgegeven	 aan	
Yale	 University.	 De	 strijd	 om	 het	 gepubliceerd	 te	 krijgen	 is	 op	 zich	 een	
episch	verhaal	–	een	verhaal	van	oude	paradigma’s	die	geconfronteerd	wor-
den	met	nieuwe	feiten.	

De	studie	was	zo	onorthodox	dat	de	uitgever	besloot	om	het	naar	vier	“refe-
rees”	(andere	wetenschappers	die	over	de	studie	moeten	oordelen)	 te	stu-
ren	in	plaats	van	naar	de	gewoonlijke	twee.	

Eén	referee	antwoordde	dat	het	onderzoek	“logisch	en	methodologisch	cohe-
rent”	was	 maar	 adviseerde	 toch	 om	 het	 niet	 te	 publiceren,	 aangezien	 het	
idee	absurd	was.	

De	 tweede	 referee	 zei	 dat	 de	 studie	 veel	 verdienste	 had	 en	 dat	 het	 uitge-
voerd	was	op	een	professionele	manier,	ook	al	sloot	het	niet	aan	bij	de	hui-
dig	aanvaarde	wetenschappelijke	kennis.	

Een	derde	referee	zei	dat	hij	een	publicatie	alleen	zou	adviseren	als	het	uit-
gevoerd	was	door	een	onafhankelijke	instelling,	zoals	de	National	Academy	
of	Sciences.		

De	vierde	referee	zei	dat	vóór	hij	zou	adviseren	voor	publicatie,	hij	eerst	een	
statistische	analyse	wou	zien	om	te	bepalen	of	de	verandering	in	de	aantal-
len	Yogische	vliegers	werkelijk	de	oorzaak	van	de	veranderingen	was.	

Dr.	Russett	–	de	uitgever	van	het	tijdschrift	–	werd	geconfronteerd	met	drie	
verschillende	aanbevelingen.	Hij	vond	het	niet	correct	om	de	studie	gewoon	
te	 verwerpen	omdat	het	 niet	 paste	 in	het	 huidige	paradigma.	Hij	 ging	ook	
niet	akkoord	dat	een	dergelijk	onderzoek	alleen	maar	geldig	zou	zijn	als	het	
uitgevoerd	was	door	een	onafhankelijke	 instelling.	Tenslotte	zouden	alleen	
de	mensen	die	in	de	centrale	hypothese	geloofden,	ooit	de	moeite	nemen	om	
een	 dergelijke	 studie	 te	 organiseren.	 En	 iemand	 moet	 de	 eerste	 onder-
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zoeken	doen	vóór	een	onafhankelijke	 instelling	ze	zal	willen	overdoen.	Hij	
vond	het	feit	dat	het	onderzoek	uitgevoerd	was	door	mensen	die	verbonden	
waren	 aan	 de	 TM-beweging,	 geen	 afbreuk	 deed	 aan	 zijn	 indrukwekkende	
resultaten,	vooral	aangezien	alle	gegevens	uit	objectieve	bronnen	kwamen.	

Uiteindelijk	besliste	Russett	om	het	advies	op	te	volgen	van	de	laatste	refe-
ree,	Dr.	Duval	–	professor	Politieke	Wetenschappen	aan	West	Virginia	Uni-
versity.	Hij	vroeg	dat	er	een	strikte	statistische	procedure	werd	uitgevoerd	
om	te	verzekeren	dat	de	verandering	in	het	aantal	Yogische	vliegers	werke-
lijk	 de	 verandering	 in	 de	 andere	 variabelen	 voorafging.	Misschien	 had	 het	
nieuws	van	de	daling	in	aantal	doden	in	Libanon	ervoor	gezorgd	dat	meer-
dere	Yogische	vliegers	bij	de	groep	gekomen	waren	zodat	het	 leek	alsof	de	
Yogische	vliegers	het	veroorzaakten,	maar	dat	het	in	werkelijkheid	anders-
om	was.	

Orme-Johnson	en	Alexander	hebben	meer	dan	twee	maanden	gewerkt	aan	
de	 gevraagde	 analyse.	 De	 resultaten	 toonden	 dat	 de	 stijging	 in	 het	 aantal	
Yogische	 vliegers	 altijd	 eerst	 kwam	 en	 dat	 de	 veranderingen	 in	 de	 index	
daarna	volgden,	nooit	andersom.	Vaak	waren	ze	op	hetzelfde	moment	opge-
treden.	

Uiteindelijk	 gaf	 Duval	 het	 advies	 ten	 gunste	 van	 publicatie	 en	 Russett	 be-
sloot	het	uit	te	geven.	Hij	voegde	er	een	‘commentaar	van	de	uitgever’	bij:	

Het	volgende	artikel	presenteert	en	test	een	hypothese	uit	die	de	meeste	lezers	
(mezelf	inbegrepen),	op	zijn	zachtst	gezegd,	onorthodox	zullen	vinden…	Toch	
blijkt	de	hypothese	logisch	afgeleid	van	de	voorafgaande	beginstellingen,	en	de	
empirische	 testen	 blijken	 op	 een	 competente	 manier	 uitgevoerd.	 Dit	 zijn	 de	
normen	waaraan	voorgelegde	manuscripten	 voor	publicatie	 in	dit	 tijdschrift	
normaal	gezien	onderworpen	worden.	

Duval	bood	bovendien	aan	om	een	commentaar	te	schrijven,	dat	ook	samen	
met	het	onderzoek	gepubliceerd	werd:	

De	fundamentele	veronderstellingen	van	een	‘Verenigd	Veld’	en	een	‘collectief	
bewustzijn’	maken	geen	deel	uit	 van	het	paradigma	waarbinnen	de	meesten	
van	ons	werken.	Maar	als	men	deze	veronderstellingen,	 ter	wille	 van	het	ar-
gument,	 als	 aannemelijk	 wil	 aanvaarden,	 dan	 is	 het	 onderzoek	 in	 overeen-
stemming	met	de	wetenschappelijke	normen.	

De	Maharishi	 effect-onderzoekers	hadden	hun	meest	 indrukwekkende	pu-
blicatie	 tot	nu	toe	 in	de	wacht	gesleept,	ook	al	duurde	het	uiteindelijk	drie	
jaar	vóór	het	onderzoek	gepubliceerd	werd.*	

																																																																				
*	Dit	was	het	moment	waarop	velen	in	de	wetenschappelijke	wereld	overgingen	van	negeren	en	
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Experiment	11:	7000	Yogische	vliegers	creëren	een	meetbaar	effect	
voor	de	hele	wereld		

Titel:	The	influence	of	the	Maharishi	technology	of	the	Unified	Field	on	world	events	and	
global	social	indicators:	the	effects	of	the	taste	of	utopia	assembly				 	 	
Auteurs:		David	W.	Orme-Johnson,	Kenneth	L.	Cavanaugh,	Charles	N..	Alexander,	Paul	Gel-
derloos,	Michael	C.		Dillbeck,	Audri	G.	Lanford,	and	Tanios	M.	Abou	Nader	 	 	
Referentie:	Collected	Papers	on	the	Transcendental	Meditation	technique,	vol.	4,	no.337,	pp	
2730-2762.	
	
Na	 het	 spectaculaire	 succes	 van	 het	 Jerusalem-onderzoek	 kondigde	Maha-
rishi	 aan	 dat	 hij	 een	 demonstratie	 van	 het	Maharishi	 effect	wou	 geven	 op	
wereldvlak.	Hij	 gaf	het	de	naam	 “Taste	of	Utopia-cursus”	 –	 iets	dat	 veel	 te	
mooi	was	om	waar	te	zijn	en	zelfs	utopisch	zou	klinken…	en	nu	zou	de	we-
reld	ervan	kunnen	proeven.	

Volgens	de	vierkantswortel	van	1%-formule	zou	de	cursus	vereisen	dat	on-
geveer	7000	Yogische	Vliegers	op	één	plaats	samenkwamen.	 (In	1983	was	
de	wereldbevolking	4,8	miljard.	1%	daarvan	is	48	miljoen	en	de	vierkants-
wortel	van	dit	getal	is	6928.)	

Het	coördineren	van	7000	Yogische	Vliegers	van	over	de	hele	wereld	samen	
op	één	locatie	zou	uitdagend	genoeg	zijn.	Maar	Maharishi	voegde	er	nog	een	
andere	kleine	uitdaging	aan	toe:	hij	wou	dat	de	cursus	binnen	de	drie	weken	
kon	starten.	

Hoe	organiseer	je	in	godsnaam	op	drie	weken	tijd	een	bijeenkomst	van	7000	
Yogische	Vliegers?	Niemand	begreep	waarom	er	zoveel	haast	bij	was.	Maar	
mensen	 hadden	 geleerd	 dat	wanneer	Maharishi	wou	 dat	 iets	 zo	 dringend	
gebeurde,	er	gewoonlijk	een	goede	reden	voor	was.	

Er	werd	beslist	om	de	cursus	te	laten	doorgaan	in	Fairfield,	gezien	er	daar	al	
1600	Yogische	Vliegers	samen	waren.	Dus	waren	er	slechts	5400	meer	no-
dig.	Genoeg	Yogische	Vliegers	waren	intussen	opgeleid	om	dit	doel	te	berei-
ken,	maar	ze	zouden	van	over	heel	de	wereld	moeten	komen.	Dan	waren	er	
nog	 de	 logistieke	 kwesties:	waar	 zouden	 ze	 hen	huisvesten?	Een	 stad	met	
een	bevolking	van	slechts	10	000	mensen	had	niet	direct	de	capaciteit	voor	
nog	eens	5	500	meer	van	de	ene	dag	op	de	andere.	
																																																																																																																																																																
bespotten	naar	openlijk	aanvallen.	Het	was	niet	meer	mogelijk	om	een	zo	spraakmakende	publicatie	
gewoon	te	negeren.	Meerdere	andere	wetenschappers	gingen	in	aanvalsmodus	en	beweerden	dat	
de	effecten	te	wijten	waren	aan	de	keuze	van	de	statistieken,	of	aan	de	nationale	verlofdagen,	of	aan	
om	het	even	welke	reden	die	ze	konden	verzinnen.	De	communicatie	tussen	de	onderzoekers	van	
het	Maharishi	effect	en	de	criticasters	bleef	meerdere	jaren	duren.	Alles	werd	ook	gepubliceerd	in	
de	Journal	of	Conflict	Resolution.	Telkens	als	de	tegenstanders	dachten	een	alternatieve	verklaring	
voor	de	effecten	gevonden	te	hebben,	waren	de	onderzoekers	van	het	Maharishi	effect	in	staat	om	
de	alternatieve	verklaring	te	ontkrachten.	Uiteindelijk	maakte	dit		het	Jerusalem-onderzoek	alleen	
maar	nog	sterker.		
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De	universiteitscampus	had	1700	kamers.	Zelfs	als	drie	mensen	 in	één	ka-
mer	verbleven,	zouden	ze	slechts	5000	mensen	kunnen	huisvesten.	De	op-
lossing?	Koop	200	Mobil	homes	die	groot	genoeg	zijn	om	elk	zes	mensen	te	
huisvesten,	laat	ze	over	twee	staten	verschepen	en	installeer	water,	elektri-
citeit,	en	sanitair…	allemaal	in	drie	weken.	Wonder	boven	wonder	lukte	het	
hen.	

De	volgende	vraag	was	waar	ze	hun	Yogisch	Vliegen	konden	doen?	De	twee	
meditatiekoepels	hadden	al	een	capaciteit	voor	3	000	mensen,	maar	ze	had-
den	een	ruimte	nodig	voor	nog	eens	4	000.	Ze	berekenden	dat	ze	een	bijko-
mende	hal	van	6	000	vierkante	meter	nodig	hadden.	

Het	vorige	industriële	record	voor	een	hal	van	die	grootte	was	drie	maanden	
–	en	dat	record	was	waarschijnlijk	niet	gehaald	tijdens	een	koude	Iowa	win-
ter	vol	sneeuw	–	nu	moesten	ze	er	één	bouwen	in	drie	weken?	De	manager	
van	een	bedrijf	dat	bekend	was	voor	snelle	hallen	bouw,	besloot	dat	hij	een	
ferme	uitdaging	wel	zag	zitten	(en	hij	voelde	zich	competitief,	want	het	vori-
ge	record	was	gehaald	door	hun	voornaamste	concurrent).	Hij	besliste	dus	
om	er	voor	te	gaan.	Hij	deed	het	in	iets	meer	dan	drie	weken.	

Intussen	 bereidde	 de	 studentenkeuken	 zich	 voor	 om	 7	 000	mensen	 –	 zes	
keer	meer	dan	gewoonlijk	 –	 te	 voorzien	van	 eten	 en	het	departement	 van	
aankoop	bestelde	enkele	duizenden	matrassen.	

Terwijl	de	organisatoren	van	de	Maharishi	University-campus	over	hun	voe-
ten	vielen	om	alles	georganiseerd	te	krijgen,	werd	een	team	van	onderzoe-
kers	 geselecteerd	 waartoe	 alle	 meest	 ervaren	 Maharishi	 effect-
onderzoekers	 tot	nu	 toe	behoorden.	Dat	waren	David	Orme-Johnson,	Ken-
neth	Cavanaugh,	Charles	Alexander,	Paul	Gelderloos,	Michael	Dillbeck,	Audri	
Lanford,	en	Tony	Nader.	Ze	werkten	dag	en	nacht	om	de	geschikte	weten-
schappelijke	 variabelen	 te	 bepalen.	 Ze	 dienden	 hun	 voorspellingen	 vooraf	
in,	zowel	bij	een	groep	van	onafhankelijke	wetenschappers	over	heel	de	VS	
als	bij	de	pers.	Ze	gaven	de	ene	na	de	andere	persconferentie	waar	ze	hun	
voornemen	aankondigden	om	hun	“Taste	of	Utopia”	aan	de	wereld	te	geven.	
Ze	kondigden	de	cursus	aan	 in	105	bekende	kranten	en	 tijdschriften	 in	30	
landen.	

De	voorspellingen	van	Maharishi	over	wat	er	tijdens	de	samenkomst	zou	
gebeuren	waren	eenvoudig:	

„Alles	wat	goed	is,	zal	toenemen.	Alles	wat	niet	goed	is,	zal	verdwijnen,	net	
als	duisternis	verdwijnt	bij	de	eerste	lichtstraal.”	
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De	taak	van	de	onderzoekers	was	om	een	manier	te	vinden	om	dit	te	verta-
len	 in	objectief	meetbare	veranderingen.	Het	 experiment	 zou	plaatsvinden	
van	17	december	1983	tot	6	januari	1984.	In	die	periode	waren	dit	de	vari-
abelen	waarin	zij	een	significante	positieve	verandering	voorspelden:	

• Meer	 vooruitgang	 in	 het	 oplossen	 van	 problemen	 door	 de	 staats-
hoofden.	

• Een	kalmerende	invloed	op	de	probleemgebieden	in	de	wereld	
• Meer	vooruitgang	naar	een	vredevolle	oplossing	voor	het	Libanese	

conflict.	
• Significante	stijging	 in	de	wereldindex	(een	 internationale	beursin-

dex	 die	 19	 landen	 vertegenwoordigt),	 en	 een	 simultane	 stijging	 in	
de	aandelenindexen	van	alle	landen.		

• Wereldwijde	daling	van	de	verkeersdoden	op	de	snelwegen.		
• Wereldwijde	daling	van	de	luchtverkeersdoden.	
• Wereldwijde	 stijging	 van	de	octrooiaanvragen	 (als	 een	meting	 van	

gestegen	creativiteit).	
• Wereldwijde	daling	in	de	indexen	van	infectieziekten.	

	

Net	als	bij	vorige	studies	was	dit	onderzoek	eigenlijk	een	verzameling	van	
acht	afzonderlijke	experimenten.	Rond	midden	december	begonnen	de	Yo-
gische	Vliegers	van	over	de	hele	wereld	toe	te	komen;	100	uit	Duitsland,	200	
uit	 Japan,	150	uit	Australië,	enz.	De	aantallen	stegen	van	de	normale	1600	
tot	meer	dan	4000.	Steeds	meer	mensen	sloten	zich	aan	en	op	28	december	
was	 het	 doel	 van	 6900	 bereikt.	 Toen	 dit	 werd	 aangekondigd,	 was	 er	 een	
staande	ovatie	die	vijf	minuten	duurde.	De	volgende	paar	dagen	kwamen	er	
zelfs	nog	meer	toe,	tot	het	hoogste	aantal	zelfs	bijna	8000	was.	

Een	golf	creëren	die	sterk	genoeg	was	om	de	hele	wereld	te	beïnvloeden,	dat	
moest	een	fantastische	ervaring	zijn.	Iedereen	wilde	erbij	zijn	voor	het	feest-
je,	zelfs	al	betekende	het	dat	ze	naar	de	andere	kant	van	de	wereld	moesten	
reizen.	

Dit	is	een	foto	van	alle	8000	Yogische	Vliegers	voor	de	meditatiekoepel:	
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En	 hier	 is	 een	 grafiek	 van	 de	 aantallen,	 drie	weken	 vóór,	 tijdens	 en	 na	 de	
bijeenkomst:	

Zoals	 de	 grafiek	 toont,	 was	
de	 drempel	 om	 een	 invloed	
op	de	hele	wereld	te	creëren	
slechts	 na	 ongeveer	 de	helft	
van	de	 tijdsduur	van	het	ex-
periment	 bereikt.	 Dat	 was	
jammer.	 De	 voorspellingen	
waren	voor	de	volledige	pe-
riode	 van	 drie	 weken	 ge-
maakt,	 dus	 dit	 was	 wat	 de	
onderzoekers	 moesten	 op-
volgen.	 Het	 betekende	 dat	
welke	 resultaten	 ze	 ook	

vonden,	het	een	onderschatting	zou	zijn	van	het	werkelijke	effect	op	de	hele	
wereld.	

Maar	zelfs	dan	nog	spraken	de	resultaten	voor	zich.	

De	eerste	variabelen	die	de	onderzoekers	in	het	oog	hielden,	waren	de	beur-
zen.	Het	eerdere	Jerusalem-experiment	had	al	aangetoond	dat	dit	een	goede	
objectieve	maatstaf	 is	voor	het	collectieve	stemmingsgevoel.	Het	effect	van	
de	Yogische	Vliegers	op	de	beurs	bleek	onmiddellijk	op	te	treden.	Dus	was	
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dit	de	snelste	manier	om	het	effect	op	de	hele	wereld	te	meten,	aangezien	de	
aantallen	live	beschikbaar	waren.	

De	wereldindex	is	een	gewogen	gemiddelde	van	de	19	belangrijkste	beurzen	
in	de	wereld.	Deze	wordt	elke	dag	door	de	Wall	Street	Journal	gepubliceerd.	
De	 getallen	werden	 dagelijks	 voor	 alle	 deelnemers	 op	 grote	 schermen	 ge-
projecteerd,	 en	 iedereen	volgde	de	 cijfers	 alsof	 ze	de	 scores	 van	een	voet-
balwedstrijd	volgden.	Op	basis	van	vorige	experimenten	verwachtte	 ieder-
een	 dat	 een	 positieve	 verandering	 zou	 plaatsvinden,	 maar	 niemand	 ver-
wachtte	wat	er	in	de	loop	van	de	volgende	drie	weken	zou	gebeuren.		

Van	de	19	markten	die	 in	overwe-
ging	 genomen	 werden,	 stegen	 er	
18	 op	 hetzelfde	 moment.	 Van	 de	
11	 grootste	 markten	 ter	 wereld,	
haalden	acht	absolute	recordhoog-
ten:	 Japan	 haalde	 7	 recordscores	
op	 een	 rij	 tijdens	 de	 drie	 weken	
van	 de	 cursus,	 West-Duitsland	
verbrak	 een	 23-jaar	 oud	 record,	
terwijl	 Nederland,	 Groot-
Brittannië,	 Frankrijk,	 Zwitserland,	
Australië	 en	 Singapore	 allemaal	 nieuwe	 recordscores	 haalden.	De	US	Dow	
Jones	stond	één	punt	verwijderd	van	zijn	absolute	record.	

Dit	was	des	 te	opmerkelijker	omdat	vóór	de	cursus	de	volledige	wereld	 in	
een	diepe	economische	recessie	was	ondergedompeld.	

In	 Londen	 berichtte	 The	 Times:	 “Alles	 leek	 plots	 samen	 te	 vallen…	Het	was	
alsof	 investeerders	 overal	 een	 nieuwjaar	 besluit	 genomen	hadden	 dat	 de	 re-
cessie	voorbij	was.”	

De	London	Sunday	Times	 was	 het	 er	mee	 eens:	 “	De	wereldbeurzen	zijn	op	
dreef	 en	 regeringen	 spreken	weer	 van	 economische	 groei…	Na	 vier	 jaar	 van	
sombere	voorspellingen	is	er	eindelijk	iets	om	over	te	juichen.”	

Zodra	de	cursus	voorbij	was,	stopte	het	gejuich	echter.	De	Dow	Jones	schoot	
loodrecht	naar	beneden	terug	naar	zijn	oude	niveaus	en	de	wereldindex	be-
gon	 opnieuw	 te	 dalen.	 De	 individuele	 markten	 keerden	 terug	 naar	 hun	
schijnbaar	willekeurige	patronen,	met	stijging	hier	en	daling	daar.	Niemand	
kon	 een	 alternatieve	 verklaring	 vinden	 voor	 de	 positieve	 verandering	 tij-
dens	de	bijeenkomst,	of	waarom	het	plots	stopte	toen	de	bijeenkomst	voor-
bij	was.	De	kans	dat	het	een	toeval	kon	zijn	dat	18	markten	onafgebroken	op	
hetzelfde	moment	stijgen	gedurende	een	periode	van	drie	weken,	was	één	
op	25	000	(p=.00004).	
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De	 andere	 variabelen	 in	 overwe-
ging	veranderden	even	ingrijpend.	

Analyses	 in	 de	 media	 onthulden	
dat	 overal	 waar	 er	 een	 negatieve	
evolutie	 was	 in	 de	 relaties	 tussen	
landen,	deze	relaties	veel	construc-
tiever	 werden	 tijdens	 de	 drie	 we-
ken	 (35%	 van	 alle	 uitspraken	 en	
acties	 waren	 vóór	 de	 bijeenkomst	
positief	 maar	 tijdens	 de	 bijeen-
komst	 steeg	 dit	 naar	 71%,	 p=.05).	
Het	 positieve	 stemmingsgevoel	
eindigde	onmiddellijk	na	de	cursus	
en	 zakte	 naar	 17%	 positieve	 uit-
spraken	(p=.004).	

		

Een	 gelijkaardige	 tendens	 was	
zichtbaar	 in	 de	 toenmalige	 inter-
nationale	 conflicten.	 De	 som	 van	
de	positieve	en	sterk	positieve	ge-
beurtenissen	 vermeerderde	 van	
19,8%	 vóór	 de	 cursus	 naar	 36%	
tijdens	 de	 cursus	 (p=.015)	 en	
daalde	naar	14,6%	 toen	de	 cursus	
voorbij	was	(p=.001	
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In	Libanon,	de	regio	waar	de	maat-
schappelijke	 stress	 waarschijnlijk	
nog	 steeds	 de	 hoogste	was	 ter	we-
reld,	 waren	 de	 resultaten	 zelfs	 nog	
indrukwekkender,	 van	 9,6%	 posi-
tieve	 gebeurtenissen	voordien	naar	
57,1%	 tijdens	 de	 drie	 	 weken	
(p=.001)	naar	9,5%	na	de	Taste-of-
Utopia-bijeenkomst	 (p=001).	 De	
kans	 dat	 zulke	 veranderingen	 toe-
vallig	 optraden,	 was	 één	 op	 5000	
(p=.0002).	

Gedurende	de	bijeenkomst	kwamen	
de	rivaliserende	fracties	dichter	dan	
ooit	 tevoren	 bij	 een	 vredesverdrag.	
Maar	 de	 dag	 dat	 de	 bijeenkomst	
eindigde,	stortte	alles	ineen.	

Deze	gegevens	bevestigden	nogmaals	een	fenomeen	waarvoor	Maharishi	al	
in	het	verleden	gewaarschuwd	had.	Wanneer	duisternis	de	geesten	van	de	
mensen	heeft	overgenomen,	dan	zijn	ze	in	staat	tot	erg	onmenselijk	gedrag.	
Zodra	we	echter	het	licht	aansteken,	stopt	dit	gedrag	grotendeels.	Maar	als	
we	het	licht	dan	opnieuw	uitdoen,	dan	voelt	de	duisternis	zelfs	nog	donker-
der	aan.	Hoewel	de	negatieve	gebeurtenissen	significant	 leken	 te	dalen	 tij-
dens	 de	 bijeenkomst,	 bleken	 ze	 eigenlijk	 onmiddellijk	 te	 stijgen	 na	 de	 bij-
eenkomst	 in	vergelijking	met	voordien.	Het	 is	net	als	op	een	veer	drukken	
en	ze	dan	loslaten.		

Dat	was	de	reden	waarom	Maharishi	uiteindelijk	stopte	met	het	geven	van	
demonstraties	 over	 het	 TM	 veld	 effect,	 zodra	 er	 genoeg	wetenschappelijk	
bewijs	was.	Uiteindelijk	werd	 zijn	 enige	 focus	het	 creëren	 van	 een	perma-
nente	groep	van	Yogische	vliegers.	

De	andere	variabelen,	die	in	overweging	werden	genomen,	verbeterden	ook	
precies	 zoals	 voorspeld,	 en	 ze	 waren	 niet	 minder	 indrukwekkend.	 In	 het	
algemeen	zien	we	een	sterker	effect	 in	de	VS	dan	in	de	rest	van	de	wereld.	
Dit	bevestigt	het	uitstralingseffect.	Een	effect	is	altijd	sterker	dichtst	bij	zijn	
bron.	
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Variabele	 Verandering	
in	de	VS	

Internationale	
verandering	

P-waarde	

Verkeersongelukken	 -31.5%	 -10%	tot	-20%	 p<.0001	

Luchtverkeersongelukken	 Enkel	 interna-
tionale	 gege-
vens	

-49%	 p<.0001	

Octrooiaanvragen	 +15.3%	 +6%	tot+33%	 p<.0001	

Infectieziekten	 -32%	 -17%	 p<.0001	

Misdaad	 -4%	 -13%		 p<.000002	

	

Dit	betekende	dat	elk	van	de	acht	experimenten	succesvol	was.	Elke	varia-
bele	had	een	kans	op	toeval,	die	gemiddeld	kleiner	was	dan	ongeveer	één	op	
tienduizend	 (p<.0001).	 De	 kans	 dat	 dit	 toevallig	 acht	 keer	 gebeurd	 was,	
was…	wel,	echt	klein.	

Een	paar	opmerkingen	over	deze	getallen:	

Net	als	bij	de	beurs	en	bij	de	verhoogde	positiviteit	in	internationale	relaties	
keerden	de	andere	variabelen	na	de	bijeenkomst	terug	naar	hun	vorige	ni-
veaus.	

• De	misdaadcijfers	waren	de	enige	variabele	waar	de	verandering	in	
de	VS	lager	was	dan	in	de	rest	van	de	wereld.	Maar	de	discrepantie	
was	vooral	 te	wijten	aan	de	 selectie	van	de	 stad.	Voor	de	VS	werd	
Washington,	DC	gemeten,	maar	deze	stad	had	zijn	eigen	permanente	
groep	 van	 300-400	 Yogische	 Vliegers	 vóór	 de	 Taste-of-Utopia-
cursus	 startte.	 De	meeste	 Yogische	 Vliegers	 van	 de	 DC-groep	 ver-
trokken	naar	Fairfield	tijdens	de	werelddemonstratie.	Daardoor	was	
te	verwachten	dat	de	verbetering	kleiner	zou	zijn	dan	in	andere	ste-
den.	

• Seizoensgebonden	 effecten	 zijn	 onderzocht	 als	 mogelijke	 oorzaak	
van	alle	variabelen,	die	 in	overweging	werden	genomen.	Misschien	
werden	 staatshoofden	 vriendelijker	 rond	 Kerstmis	 en	 Nieuwjaar.	
Gegevensanalyse	 van	 de	 vorige	 jaren	 toonde	 echter	 geen	 enkele	
tendens	 in	 die	 richting.	 Seizoensgebonden	 effecten,	 weerpatronen	
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en	andere	 factoren	werden	door	de	 statistische	onderzoek	evalua-
ties	uitgesloten	als	mogelijke	oorzaken.	

	
De	wereld	had	dus	zijn	Taste	of	Utopia	gehad.	Men	had	even	mogen	proeven	
van	wat	de	technologieën	van	Maharishi	op	wereldschaal	konden	verwezen-
lijken.	Om	ervoor	te	zorgen	dat	de	wereld	zich	bewust	was	van	wat	de	ver-
anderingen	had	veroorzaakt,	pakte	Maharishi	uit	met	paginagrote	adverten-
ties	 in	 alle	 toonaangevende	 kranten	 ter	wereld	 om	 zijn	 technologie	 uit	 te	
leggen	 en	 regeringen	 uit	 te	 nodigen	 om	 een	 permanente	 groep	 Yogische	
Vliegers	op	te	richten.	

Niettegenstaande	het	 indrukwekkende	onderzoek	zou	het	nog	10	 jaar	 lan-
ger	duren	vóór	regeringen	ingingen	op	zijn	uitnodiging.	

Waarom	zoveel	haast?	Een	fascinerend	achtergrondverhaal		

Hoe	 spannend	 het	 Taste-of-Utopia-
experiment	 ook	was,	 het	 onderliggen-
de	verhaal	waarom	Maharishi	wou	dat	
het	zo	snel	gebeurde,	 is	zelfs	nog	inte-
ressanter.	

In	 de	 maanden	 vóór	 het	 experiment	
waren	de	 spanningen	 tussen	de	VS	en	
de	USSR	gevaarlijk	hoog	opgelopen.	Op	
1	 september	 1983	 hadden	 Sovjet-gevechtsvliegtuigen	 een	 Zuid-Koreaanse	
Boeing	 neergeschoten	 met	 269	 passagiers	 aan	 boord,	 onder	 hen	 een	 VS-
congreslid.	Het	vliegtuig	was	per	ongeluk	afgedwaald	 in	het	 luchtruim	van	
de	Sovjetunie.	Een	maand	later,	op	23	oktober,	werd	de	ambassade	van	de	
VS	 in	 Libanon	 gebombardeerd.	 Tweehonderdtweeënveertig	 VS-militairen	
en	 62	 Franse	 soldaten	 werden	 gedood.	 De	 VS	 beschuldigde	 Syrië	 en	 de	
USSR.	 Op	 25	 oktober	 vielen	 VS-troepen	 Grenada	 binnen	 om	 de	 Cubaanse	
soldaten	te	verdrijven	die	daar	getraind	en	uitgerust	werden	door	de	USSR.	

Iedereen	wist	dat	de	spanningen	hoog	waren,	maar	niemand	wist	 toen	dat	
de	situatie	eigenlijk	veel	gevaarlijker	was	dan	iemand	zich	kon	voorstellen.	
Dit	werd	pas	14	jaar	later	onthuld,	in	1997,	toen	geheime	KGB-dossiers	ge-
vonden	werden	in	de	Oost-Duitse	militaire	archieven.	Deze	dossiers	beves-
tigen	een	eerder	verhaal	van	Oleg	Gordievsky,	een	hoge	ambtenaar	van	de	
Sovjet-inlichtingendienst,	die	de	USSR	ontvlucht	was,	en	informatie	over	top	
geheime	KGB-dossiers	naar	het	Westen	bracht.	

Het	tijdschrift	Time	schreef	op	22	oktober	1990	een	groot	artikel	gebaseerd	
op	het	boek	van	Gordievsky.	Het	onthulde	dat	de	wereld	tijdens	de	periode	
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van	het	Taste-of-Utopia-experiment	op	de	rand	van	een	nucleaire	vernieti-
ging	stond,	zonder	dat	iemand	in	het	Westen	zich	hiervan	bewust	was.	

President	Reagan	had	in	het	openbaar	gesproken	over	het	uitvechten	en	het	
winnen	van	een	nucleaire	krachtmeting.	Dit	deed	de	vrees	 in	de	USSR	op-
laaien	 dat	 de	 VS	 een	 dergelijke	 aanval	 concreet	 aan	 het	 plannen	 was.	 In	
1981	hield	KGB-voorzitter	Yuri	Andropov	een	geheime	vergadering	waar	hij	
de	Russische	regering	ervan	overtuigde	dat	de	Amerikanen	actief	een	nucle-
aire	oorlog	aan	het	voorbereiden	waren.	Hij	zette	zijn	inlichtingenofficieren	
in	 de	 hoogste	 staat	 van	 alertheid	 en	 lanceerde	 één	 van	de	 grootste	 inlich-
tingsoperaties	in	de	Sovjetgeschiedenis,	met	de	codenaam	RYAN.	

De	VS	was	gestart	met	hun	“Star	Wars”-programma	en	verspreidde	kruisra-
ketten	over	Europa.	De	Russen	interpreteerden	dit	als	een	teken	van	agres-
sie	waardoor	de	angsten	nog	meer	oplaaiden.	De	Russen	waren	er	zo	zeker	
van	dat	de	VS	weerwraak	zou	nemen	voor	de	neergeschoten	Boeing	dat	ze	
besloten	dat	zij	de	eerste	moesten	zijn:	zij	zouden	aanvallen	vóór	de	Ameri-
kanen	de	kans	kregen.	

De	Russen	begonnen	scenario’s	te	ontwerpen	over	hoe	de	Amerikanen	kon-
den	 aanvallen.	 Ze	 kwamen	 tot	 de	 conclusie	 dat	 de	 VS	 een	 aanval	 hoogst	
waarschijnlijk	zou	uitvoeren	onder	het	mom	van	een	militaire	oefening.	Op	
die	manier	 konden	 de	 Amerikanen	 alles	 voorbereiden	 zonder	 argwaan	 te	
wekken,	en	dan	de	raketten	afvuren	wanneer	de	vijand	onvoorbereid	was.	
De	Russen	redeneerden	dat	zij	dat	zo	zouden	doen	als	zij	een	aanval	zouden	
lanceren.	

Door	een	vreemde	speling	van	het	lot	begon	de	NAVO	toen	effectief	een	mili-
taire	oefening	met	de	codenaam	Able-Archer	83,	ontworpen	om	te	oefenen	
in	nucleaire-release	procedures.	De	Russen	waren	er	bijna	zeker	van	dat	het	
moment	gekomen	was.	The	Sunday	Times	berichtte:	

De	Oost-Duitse	artikels	brengen	aan	het	licht	hoe	in	November	1983…	het	Sov-
jetleger	 een	 mogelijke	 aanval	 plande.	 Op	 amper	 1300	 km	 van	 Londen	 op	
luchtbasissen	in	Oost-Duitsland	werden	vliegtuigen	geplaatst	die	in	staat	wa-
ren	om	nucleaire	aanvallen	uit	te	voeren.	

Op	9	november	kwamen	telegrammen	bij	de	KGB	toe	met	het	bericht	dat	de	
VS-basissen	op	alert	gezet	waren.	Dit	zou	mogelijk	betekenen	dat	het	aftel-
len	 naar	 een	 eerste	 nucleaire	 aanval	 al	was	 begonnen.	 De	 Russen	 hadden	
duizenden	inlichtingenofficieren	die	dag	en	nacht	werkten.	Ze	observeerden	
elke	beweging	door	het	Westen	op	zoek	naar	enige	bevestiging	voor	de	nu-
cleaire	oorlog	waarvan	zij	overtuigd	waren	dat	die	dreigde.	
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De	Russen	hielden	hun	vingers	praktisch	óp	de	nucleaire	 lanceerknop.	Als	
het	zou	gebeuren,	dan	zouden	zij	de	eersten	zijn	om	te	lanceren.	De	VS	was	
zich	niet	bewust	van	deze	gevaarlijke	paranoia	van	de	kant	van	de	Sovjet-
Unie.	Maar	de	 situatie	was	 zo	 explosief	 dat	 elke	 verkeerd	begrepen	kleine	
actie	van	de	Amerikanen	een	nucleaire	vernietiging	van	de	hele	wereld	had	
kunnen	veroorzaken.	

Het	 zal	 altijd	 een	 mysterie	 blijven	 of	 Maharishi	
intuïtief	 iets	wist	wat	zelfs	de	Amerikaanse	en	de	
Britse	inlichtingendiensten	niet	wisten.	Was	dit	de	
reden	 waarom	 hij	 het	 zo	 dringend	 vond	 om	 on-
middellijk	 een	 effect	 voor	 de	 hele	 wereld	 te	 cre-
eren,	 en	 om	 iedereen	 het	 onmogelijke	 te	 laten	
doen	 om	 een	 bijeenkomst	 van	 7000	 mensen	 te	
organiseren	in	slechts	een	paar	weken?		

Wat	 de	 reden	 ook	was,	 de	 spanningen	 tussen	 de	
VS	en	Rusland	daalden	ingrijpend	gedurende	de	drie	weken	van	de	Taste-of-
Utopia-bijeenkomst.	

Op	2	januari	verklaarde	President	Reagen	een	“staakt-het-vuren	in	de	woor-
denoorlog”	met	de	USSR	en	hij	verzachtte	zijn	aanpak	en	visie.	Op	4	januari	
berichtte	de	Londense	Financial	Times	“Het	nieuwe	jaar	komt	eraan	met	sig-
nalen	 van	 zowel	 het	Oosten	 als	 het	Westen	 die	 doen	 vermoeden	dat	 de	 kilte	
tussen	de	supermachten	misschien	wat	aan	het	opwarmen	is.”	

Communicatie	 op	 topniveau	 startte	 opnieuw.	 Moskou	 begon	 te	 begrijpen	
dat	misschien,	heel	misschien,	de	VS	 toch	niet	het	voornemen	had	om	hen	
plat	 te	 bombarderen.	 Operatie	 RYAN	werd	 ontmanteld	 en	 in	 de	 lente	 van	
1984	overtuigde	Margaret	Thatcher	President	Reagan	om	besprekingen	 te	
starten	over	het	afbouwen	van	het	wapenarsenaal.	

Hier	 hebben	we	 het	 dus,	 de	meest	 indrukwekkende	 demonstratie	 van	 het	
Maharishi	effect	tot	nu	toe.	Voor	de	eerste	keer	was	aangetoond	dat	het	mo-
gelijk	was	een	effect	te	creëren	op	wereldschaal.	En,	toeval	of	niet,	het	blijkt	
nu	dat	dit	allemaal	op	een	moment	gebeurde	waarop	de	wereld	het	wellicht	
meer	nodig	had	dan	op	om	het	even	welk	tijdstip	in	de	geschiedenis	van	de	
mensheid.	
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Experiment	 12:	 Een	 doeltreffende	 methode	 om	 terrorisme	 aan	 te	
pakken	

Titel:	Time	series	impact	assessment	analysis	of	reduced	international	conflict	and	terro-
rism:	effects	of	large				assemblies	of	participants	in	the	Transcendental	Meditation	and	
TM-Sidhi	program.	 	 	 															
	Auteurs:			David	W.	Orme-Johnson,	Michael	C.	Dillbeck,	Charles,	N.	Alexander,	Howard	M.	
Chandler,	and	Robert	W.	Cranson		 	 	 	 	 	 	
Referentie:	Journal	of	Offender	Rehabilitation	36:	283–302,	2003.	
	
Na	 de	 Taste-of-Utopia-bijeenkomst	 organiseerde	Maharishi	 nog	 drie	 grote	
bijeenkomsten	 om	 de	 internationale	 spanningen	 verder	 te	 doen	 bedaren.	
Deze	volgende	samenkomsten	waren	eerder		bedoeld	om	gewoon	het	effect	
te	 creëren	 dan	 voor	 grondige	wetenschappelijke	 demonstraties.	 De	 vijf	 of	
zes	onderzoekers,	die	altijd	betrokken	waren,	konden	immers	maar	een	be-
perkt	 aantal	 studies	 op	 zich	 nemen.	 Niettemin	 beslisten	 de	 onderzoekers	
toch	om	deze	mogelijkheid	te	benutten	en	nog	één	variabele	te	bestuderen	
die	ze	nog	niet	onderzocht	hadden:	het	effect	van	een	wereldwijde	Maharis-
hi-effect-demonstratie	op	terrorisme.	

Om	genoeg	datapunten	te	hebben	om	tot	een	statistisch	significante	conclu-
sie	te	komen	deden	de	wetenschappers	hun	onderzoek	dwars	over	de	vier	
grootste	 wereldbijeenkomsten,	 die	 georganiseerd	 waren	 (de	 Taste-of-
Utopia-bijeenkomst	en	drie	nieuwe).	

Locatie	 Datum	 Aantal	deelnemers	

Fairfield,	 Iowa	 (Taste	 of	
Utopia)	

17	december	1983	 tot	
6	januari	1984	

6900	

Fairfield,	Iowa	 1-13	juli	1984	 5100	

Den	Haag,	Nederland	 28	december	1984	 tot	
6	januari	1985		

6100	

Washington,	DC		 8-17	juli	1985	 5500	

Zelfs	al	hadden	drie	van	de	vier	bijeenkomsten	niet	het	vereiste	aantal	om	in	
theorie	 de	 hele	wereld	 te	 beïnvloeden,	 toch	 hoopten	 de	 onderzoekers	 dat	
het	effect	sterk	genoeg	zou	zijn	om	een	significante	verandering	te	creëren	
in	het	aantal	terroristische	gebeurtenissen.	
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Het	zag	er	zeker	zo	naar	uit.	

Na	hun	gedetailleerde	tijdreeksanalyse	stelden	de	onderzoekers	vast	dat	het	
aantal	 doden	 en	 gewonden	 als	 gevolg	 van	 terrorisme	gemiddeld	met	72%	
daalde	(p<.025)	tijdens	de	vier	bijeenkomsten.	

Natuurlijk	 is	 72%	 geen	 100%.	 Kan	 deze	 technologie	 gebruikt	 worden	 om	
ons	effectief	100%	veilig	te	maken	voor	terrorisme?	De	indicatoren	zien	er	
zeker	goed	uit.	

Deze	dalingen	waren	gerelateerd	aan	bijeenkomsten	die	slechts	2-3	weken	
duurden,	 terwijl	de	positieve	effecten	gewoonlijk	na	verloop	van	 tijd	accu-
muleren	en	groter	worden,	net	zoals	bij	individuele	TM-beoefening.	Boven-
dien	bereikten	drie	van	de	vier	bijeenkomsten	zelfs	niet	het	vereiste	aantal	
om	de	hele	wereld	te	beïnvloeden.		

Dit	zou	ons	nieuwe	hoop	moeten	geven	dat	er	eindelijk	een	praktische	op-
lossing	 bestaat	 voor	 de	 grootste	 bedreiging	 van	 onze	 nationale	 veiligheid	
vandaag.	Als	grotere	groepen	voor	een	 langere	 tijd	samenkomen,	dan	zou-
den	veel	grotere	dalingen	mogelijk	moeten	zijn,	tot	we	uiteindelijk	effectief	
100%	veilig	zijn.	

We	kunnen	hier	ook	redeneren	dat	deze	 technologie	wellicht	ook	de	enige	
methode	ter	wereld	is	om	100%	veiligheid	te	garanderen.	De	reden	waarom	
terrorisme	zo	beangstigend	is,	is	eenvoudig:	zolang	er	één	persoon	is	met	de	
wens	om	te	doden,	is	niemand	op	de	planeet	veilig.	Het	enige	wat	nodig	is,	is	
een	koffer	en	een	internetverbinding	om	een	recept	voor	een	bom	te	vinden,	
of	aan	een	machinegeweer	te	raken,	of	zelfs	om	een	vrachtwagen	te	kunnen	
huren	en	ermee	door	een	drukke	straat	te	rijden.	

Elke	persoon	24/7	in	het	oog	houden	zou	drie	of	vier	fulltime	jobs	vereisen	
voor	elke	persoon	in	de	wereld.	We	weten	dat	dit	onmogelijk	 is…	en	dat	 is	
wat	het	zo	beangstigend	maakt.	

Maar	wat	als	 er	een	andere	manier	 is?	Wat	als	we	vanuit	 één	enkele	bron	
een	 invloed	 konden	 creëren	 die	 gegarandeerd	 elke	persoon	 op	 de	 planeet	
bereikt?	Wat	 als	 we	 op	 die	manier	 de	 bron	 van	menselijkheid	 in	 zijn	 be-
wustzijn	 (liefde,	 verbondenheid,	 enz.)	 tot	 leven	 konden	 brengen	 en	 in	 die	
mate	dat	de	gedachte	om	een	ander	onmenselijk	te	behandelen	gewoon	niet	
meer	zou	opkomen?	

Wat	 als	 we	 alleen	 maar	 een	 groot	 vuur	 brandend	 moesten	 houden,	 dat	
warm	genoeg	is	om	de	volledige	kom	van	het	collectieve	bewustzijn	van	de	
hele	wereld	 op	 te	warmen,	 en	 dat	gegarandeerd	 de	warmte	 van	 elk	 uniek	
glas	in	de	kom	zou	beïnvloeden?	
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Zou	dit	onze	wereld	veranderen?	

Zeker	weten…	van	de	ene	dag	op	de	andere.	

Maharishi	 zei	 altijd	 dat	 om	 het	 effect	 24/7	 te	 garanderen	 we	 niet	 alleen	
maar	één	groep	moeten	hebben,	die	groot	genoeg	 is	om	de	hele	wereld	 te	
beïnvloeden,	maar	bij	voorkeur	een	groep	op	elk	continent.	Op	die	manier	
kan	het	effect	de	klok	rond	gecreëerd	worden:	wanneer	Yogische	Vliegers	in	
het	Oosten	gaan	slapen,	staan	die	in	het	Westen	op.	

Deze	keer	is	het	persoonlijk	

De	terroristische	aanslag	op	de	luchthaven	in	
Brussel	 in	maart	2016	was	voor	mij	(net	zo-
als	voor	iedereen)	een	grote	schok.	De	Belgi-
sche	autoriteiten	wisten	dat	er	een	aanslag	op	
onze	luchthaven	gepland	was.	Toen	ik	tijdens	
de	 weken	 voor	 de	 aanslag	 in	 2016	 van	 en	
naar	 de	 luchthaven	 vloog,	 was	 ik	 onder	 de	
indruk	van	de	 aantallen	 soldaten	met	 zware	
machinegeweren	die	de	 luchthaven	bewaak-
ten	 –	 en	 toch	 stonden	 ze	 machteloos	 om	 te	

voorkomen	 wat	 kwam.	 Terroristen	 kunnen	 gemakkelijk	 hun	 doelstelling	
bereiken	om	voortdurend	angst	te	creëren	omdat	iedereen	weet	dat	uitein-
delijk	niemand	hen	kan	tegenhouden.	

Na	15	jaar	van	schrijven	en	herschrijven	aan	dit	boek	was	de	aanslag	op	de	
Brusselse	luchthaven	een	sterke	stimulans	om	het	eindelijk	zo	vlug	mogelijk	
af	te	werken.	Als	er	een	bewezen	oplossing	bestaat,	dan	is	het	tijd	dat	deze	
onzin	stopt.	Onze	regeringen	geven	een	fortuin	van	ons	belastinggeld	uit	om	
te	proberen	de	duisternis	te	bestrijden,	terwijl	het	niet	alleen	veel	doeltref-
fender	is	maar	bovendien	ook	1000	keer	goedkoper	(daar	komen	we	nog	op	
terug)	om	gewoon	het	licht	aan	te	steken.	

Heb	je	de	link	om	dit	boek	gratis	te	downloaden	al	met	iedereen	gedeeld?	Ga	
gewoon	 naar	 www.veldparadigma.com	 en	 klik	 op	 “share	 on	 Face-
book/Twitter”.	Het	duurt	30	 seconden…en	 is	misschien	al	dat	nodig	 is	om	
de	wereld	te	veranderen.		
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Experiment	13:	de	loterij	winnen	

Titel:	Alleviating	political	violence	through	enhancing	coherence	in	collective	conscious-
ness:	impact	assessment	analysis	of	the	Lebanon	War	 	 	 	 	
Auteurs:					John	L.	Davies	and	Charles	N.	Alexander	 	 	 	 	
Referentie:	Journal	of	Social	Behavior	and	Personality	17(1):	285–338,	2005.	
	
We	hebben	al	gezien	dat	het	in	de	humane	wetenschappen	nooit	mogelijk	is	
om	met	100%	zekerheid	te	zeggen	dat	een	specifieke	oorzaak	een	specifiek	
effect	creëert.	Maar	het	is	mogelijk	om	er	zeer,	zeer,	zeer	dicht	bij	te	komen.	

We	hebben	gezien	dat	hoe	groter	de	effectgrootte,	en	hoe	consistenter	het	
effect	over	een	groter	aantal	datapunten,	hoe	kleiner	de	kans	dat	het	effect	
te	wijten	kan	zijn	aan	toeval.	

Elk	van	de	 individuele	Maharishi-effect-experimenten	toont	effecten	die	zo	
buitengewoon	 zijn,	 dat	 zelfs	 met	 één	 enkele	 studie	 de	 waarschijnlijkheid	
vaak	kleiner	is	dan	één	op	10	000,	(p<.0001).	Dit	is	op	zich	al	500	keer	beter	
dan	de	in	de	sociale	wetenschappen	aanvaarde	norm	(p<.05).	

Maar	wat	zou	de	kans	op	toeval	zijn	dat	deze	experimenten	meerdere	keren	
succesvol	herhaald	kunnen	worden?	

Dat	 is	wat	 Charles	 Alexander	 en	 John	Davies	 besloten	
uit	 te	 testen,	 door	nog	 eens	naar	Libanon	 terug	 te	 ke-
ren.	 Hoe	 spijtig	 ook,	 de	 aanhoudende	 oorlog	 die	 er	 al	
vele	 jaren	 aan	 het	 woeden	 was,	 maakte	 Libanon	 een	
ideale	locatie	om	dergelijke	experimenten	te	herhalen.	

Naast	het	eerder	vermelde	experiment	in	Jerusalem	en	
de	 vier	 andere	 wereldbijeenkomsten	 waren	 er	 nog	
twee	bijeenkomsten	die	groot	genoeg	waren	om	in	the-
orie	 de	 Libanese	 oorlog	 te	 beïnvloeden,	 één	 bijeen-
komst	in	Libanon	zelf	en	één	in	Joegoslavië.		

De	 zeven	 bijeenkomsten	 waarvan	 (in	 de	 meeste	 gevallen)	 op	 voorhand	
voorspeld	was	dat	ze	een	effect	zouden	hebben	op	Libanon,	waren:		

Locatie	 Datum	 Aantal	Yogische	vliegers	

Jerusalem,	Israël	 1	 augustus	 –	 30	 sep-
tember	1983		

200	
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Fairfield,	 Iowa	 (Taste	of	
Utopia)	

17	 december	 1983	 tot	
6	januari	1984		

6.900	

Beirut,	Libanon	 1-17	maart	1984	 70	

Joegoslavië	 16-23	april	1984	 2.000	

Fairfield,	Iowa	 1-13	juli	1984	 5.100	

Den	Haag,	Nederland	 28	 december	 1984	 –	 6	
januari	1985		

6.100	

Washington,	DC		 8-17	juli	1985	 5.500		

	
Een	eerste	 studie	werd	uitgevoerd	van	november	1983	 tot	mei	1984	 toen	
drie	 bijeenkomsten	 plaatsvonden:	 Taste	 of	 Utopia,	 Beirut	 en	 Joegoslavië.		
Zoals	 gewoonlijk	 gebruikten	 de	 onderzoekers	 een	 inhoudsanalyse	 van	 de	
kranten	van	sommige	topdagbladen	in	de	wereld	om	een	objectieve	bron	te	
hebben	voor	de	 stand	van	 zaken	 in	Libanon.	Een	dagelijkse	 index	werd	 in	
kaart	 gebracht	 in	 een	 grafiek.	 Wanneer	 de	 lijn	 omhoog	 gaat,	 wijst	 dit	 op	
meer	vrede,	naar	beneden	betekent	meer	oorlog.	Wanneer	je	naar	de	tabel	
kijkt,	probeer	dan	zelf	eens	een	gokje	te	wagen	wanneer	de	bijeenkomsten	
plaatsvonden	(waar	je		in	de	grafiek	de	lijn	voor	een	langere	tijd	de	hoogte	
in	ziet	gaan):	
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Hier	is	dezelfde	tabel	met	data	en	aanwijzingen	wanneer	de	bijeenkomsten	
georganiseerd	werden.	Laten	we	eens	kijken	of	je	het	juist	geraden	hebt.	

	

Indrukwekkend,	niet?	De	correlatie	 is	niet	100%	perfect	–	de	positieve	ge-
beurtenissen	bleven	bijvoorbeeld	 langer	duren	dan	de	bijeenkomst	 in	 Joe-
goslavië	–	maar	ik	ben	er	zeker	van	dat	de	mensen	in	Libanon	het	zich	niet	
aantrokken	 dat	 het	 stemmingsgevoel	 om	 één	 of	 andere	 reden	 iets	 langer	
positief	bleef.	

Ondanks	 zijn	 onvolmaaktheid	was	 de	 correlatie	 tussen	 de	 groep	 TM-Sidhi	
beoefenaars	 en	 de	 vrede/oorlog-index	 nog	 steeds	 significant	 tot	 het	
p=.000046	niveau.	Dat	betekent	dat	als	ze	zulk	een	experiment	50	000	keer	
zouden	herhalen,	 slechts	één	keer	een	dergelijk	 resultaat	 toevallig	 zou	op-
treden.	De	 bijeenkomst	 in	 Libanon	 zelf	was	wellicht	 de	meest	 indrukwek-
kende,	 vooral	 gezien	er	maar	70	deelnemers	waren.	De	waarschijnlijkheid	
van	deze	ene	bijeenkomst	op	zich	was	al	één	op	30	000	(p=.000036)*.	

Later	werd	dit	onderzoek	uitgebreid	tot	een	veel	grotere	studie.	Onderzoe-
kers	namen	de	dagelijkse	gegevens	van	de	vrede/oorlog-index	over	een	pe-
riode	van	2,5	jaar	 en	vergeleken	de	periodes	dat	de	bijeenkomsten	plaats-
vonden	 (in	 totaal	93	dagen)	met	 alle	 andere	dagen	 tijdens	de	periode	van	

																																																																				
*	Collected	Papers,	vol.4,	no.	335,	pp	2687-2714.	
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2,5	 jaar	 wanneer	 er	 geen	 invloed	 van	 coherentie	 ontwikkeld*	werd	 (bijna	
700	dagen).	De	resultaten	waren	spectaculair.	

	

Tijdens	de	controleperiode	was	de	 index	negatief,	wat	een	aanwijzing	was	
dat	Libanon	in	oorlog	was.	Maar	tijdens	alle	zeven	bijeenkomsten	schoot	het	
in	 de	positieve	 richting	 omhoog,	wat	 betekende	dat	 de	 oorlog	 grotendeels	
stopte	en	vredesinspanningen	begonnen	plaats	te	vinden.	

Wat	was	de	kans	dat	dit	toevallig	zeven	keren	op	een	rij	gebeurde?	Een	sta-
tistische	 tijdreeks	 analyse	 kan	 gedaan	worden	 vanaf	 40	 datapunten.	 Voor	
deze	studie	hadden	de	onderzoekers	meer	dan	800	datapunten	over	de	pe-
riode	van	2,5	jaar.	Als	de	effecten	zo	groot	waren	en	consistent	waren	in	een	
dergelijke	 grote	hoeveelheid	datapunten,	 dan	 zou	dit	 echt	wel	 indrukwek-
kende	resultaten	moeten	opleveren.	

Dat	bleek	inderdaad	zo.	

De	vaststelling	was	dat	er	 tijdens	de	93	dagen	van	de	bijeenkomst	een	ge-
middelde	was	van:	

• 66%	 gemiddelde	 stijging	 in	 de	mate	 van	 samenwerking	 tussen	 de	
strijdende	partijen	(p=.0000004)		

• 48%		daling	in	het	conflictniveau	(p=.000000003)		
• 68%		daling	in	oorlogsverwondingen	(p=.0000005)		

																																																																				
*	Om	hun	studie	zo	grondig	mogelijk	uit	te	voeren	namen	de	onderzoekers	contact	op	met	het	toon-
aangevende	 instituut	 voor	 vredesstudies	 in	 de	 VS,	 het	 Center	 for	 International	 Development	 and	
Conflict	Management	aan	de	University	of	Maryland,	en	vroegen	hun	aanbevelingen.	Deze	raadden	
hen	aan	om	een	persoon	die	niet	op	de	hoogte	was	van	het	experiment,	de	dagelijkse	gegevens	over	
Libanon	uit	10	verschillende	mediabronnen	te	 laten	analyseren	tijdens	de	periode	van	2,5	 jaar	en	
voor	die	dag	een	gemiddelde	score	te	maken	in	termen	van	een	oorlog-en-vrede-index.			
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• 71%		daling	in	oorlogsdoden	(p=.0000000001)		
	

En	wat	is	de	algemene	kans	dat	al	deze	positieve	veranderingen	op	hetzelfde	
moment	 gebeurden?	 Zet	 je	 schrap	 voor	 een	 hele	 reeks	 nullen…	
p=.00000000000000000009.	De	kans	was	kleiner	dan	één	op	 tien	miljoen	
biljoen.	

Wat	 betekent	 dit	 getal?	 Laten	we	 het	 even	 in	
perspectief	zetten.		

De	 kans	 om	 deze	week	 de	 nationale	 loterij	 te	
winnen	ligt	gewoonlijk	tussen	één	op	5	miljoen	
voor	een	klein	land	zoals	België	en	bijna	één	op	
300	miljoen	voor	de	US	Powerball-loterij.		

Met	 andere	woorden	 de	 kans	 dat	 je	deze	week	 de	 loterij	 zou	winnen,	 is	
ergens	tussen	de	30	miljard	en	de	2	biljoen	keren	hoger	dan	de	kans	dat	
het	Maharishi	effect	te	wijten	zou	kunnen	zijn	aan	toeval.	

	

Als	ik	jou	was,	dan	zou	ik	nu	direct	een	loterijticket	gaan	kopen…	je	kansen	
zagen	er	nog	nooit	zo	goed	uit.	

Voor	zover	 ik	weet,	 is	 er	geen	enkele	andere	 studie	 in	de	hele	geschiedenis	
van	de	sociale	wetenschappen	die	een	correlatie	tussen	oorzaak	en	effect	met	
dit	 soort	 statistische	zekerheid	kan	aantonen.	Goed,	we	zijn	nog	altijd	niet	
100%	zeker,	maar	99,9999999999999999999%	is	toch	wel	heel	wat	beter	
dan	wat	eender	welke	andere	sociale	studie	kan	voorleggen.	

De	studie	leidde	tot	een	andere	grote	publicatie	voor	de	TM-onderzoekers	in	
het	 Journal	of	Social	Behavior	and	Personality.	De	mensen	aan	de	Maryland	
University	die	ze	geraadpleegd	hadden	voor	het	onderzoeksopzet,	waren	zo	
onder	de	indruk	van	de	studie	dat	ze	één	van	de	onderzoekers,	John	Davies,	
een	baan	aanboden	aan	hun	prestigieuze	centrum	voor	vredesstudies.	



	 274	

	

Experiment	14:	Wat	onze	regeringen	eigenlijk	zouden	moeten	doen	

Dit	is	een	combinatie	van	verschillende	publicaties.	
Auteurs:	Michael	C.	Dillbeck,	Kenneth	L.	Cavanaugh,	and	Paul	Gelderloos	 	 	
Referenties:			Social	Indicators	Research,	1990,	no.	22,	pp.	399-418	(crime),	Proceedings	of	
the	American	Statistical	Association,	Business	and	Economics	Statistics	Section,	1988,	pp.	
491-	496	,	Proceedings	of	the	Midwest	Management	Society,	1989,	pp	183-190	(economy),	
Social	Science	Perspectives	Journal	2(4),	127–146,	Proceedings	of	the	American	Statistical	
Association,	Social	Statistics	Section,	1990,	pp.	297–302.	(International	relationships)	

 

Wat	als	zou	blijken	dat	de	grootte	van	een	groep	Yogische	Vliegers	meer	in-
vloed	had	op	hoe	het	met	een	land	gaat,	dan	eender	wat	de	regering	beslist	te	
doen?	

Wat	 als	 zou	 blijken	 dat	 de	 beslissingen	 van	 de	 regering	 zelf	 beïnvloed	 zijn	
door	de	grootte	van	de	groep	Yogische	Vliegers?	

	
Er	 zijn	 een	 paar	 dingen	 die	we	 verwachten	 dat	 onze	 regeringen	 voor	 ons	
doen	in	ruil	voor	alle	belastingen	die	we	hen	betalen:	

• ons	 land	beschermen	 tegen	 invallen	 (leger)	 en	 internationale	 rela-
ties	onderhouden	(diplomatie).		

• de	economie	beheren	(zorg	ervoor	dat	iedereen	genoeg	kan	verdie-
nen).		

• onze	straten	veilig	houden	(politie).		
• iedereen	voldoende	toegang	geven	tot	gezondheidszorg.	
• onderwijs	voorzien.	

	
Om	 deze	 doelstellingen	 te	 bereiken	 proberen	 regeringen	 voortdurend	
nieuwe	 technologieën	 en	 programma’s	 uit,	 sommige	met	meer	 succes	 dan	
andere.	Maar	wat	 als	 er	 gefundeerd	wetenschappelijk	 bewijs	 is	 dat	 er	 één	
programma	bestaat	dat	veel	succesvoller	 is	dan	alle	andere,	omdat	het	alle	
hierboven	 vermelde	doelstellingen	 tegelijkertijd	 kan	 vervullen,	 en	 dan	bo-
vendien	nog	aan	een	veel	lagere	kostprijs?	

Vanaf	het	einde	van	de	jaren	70	werden	de	aantallen	Yogische	Vliegers	in	de	
meditatiekoepels	in	Fairfield	dagelijks	geregistreerd*.	Gedurende	een	perio-
de	van	meer	dan	10	jaar	gingen	ze	op	en	neer.	Dat	is	een	kolossale	hoeveel-

																																																																				
*	Bij	 alle	 meditatiehallen	 stonden	 portiers	 die	 elke	 dag	 telden	 en	 registreerden	 hoeveel	 mensen	
binnengingen.	
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heid	datapunten	waarmee	de	onderzoekers	zich	konden	amuseren…	en	ze	
hebben	er	duidelijk	plezier	mee	gehad.	

Ze	 toonden	zo	onder	meer	aan	dat	 er	 een	nauwe	correlatie	was	 tussen	de	
dagelijkse	schommelingen	in	het	aantal	Yogische	Vliegers	en:	

• criminaliteit	en	auto-ongelukken,		
• de	economie	 	 	 	 	 	 	 	
• de	relaties	tussen	de	VS	en	andere	landen.		

	
Zet	je	nog	maar	eens	schrap	voor	enkele	indrukwekkende	statistieken…	en	
p-waardes	met	een	heleboel	nulletjes.	

Onze	straten	veilig	houden:	criminaliteit	en	auto-ongelukken		

Dr.	 Michael	 Dillbeck	 nam	wekelijks	 het	 aantal	 Yogische	 Vliegers	 op	 gedu-
rende	een	periode	van	zes	jaar,	van	1979	tot	1985.	Hij	stelde	een	sterke	cor-
relatie	vast	met	de	wekelijkse	schommelingen	 in	de	drie	sterkste	 indicato-
ren	van	sociale	wanorde:	doden	als	gevolg	van	moord,	zelfmoord,	en	auto-
ongelukken.	 Elk	 van	 de	 drie	 correlaties	 waren	 significant	 tot	 het	 p<.0001	
niveau,	een	veel	beter	resultaat	dan	wat	de	meeste	sociale	studies	met	ande-
re	programma’s	konden	aantonen.	

Het	onderzoek	wees	uit	dat	alleen	al	voor	deze	drie	variabelen	de	1500	Yo-
gische	Vliegers	 in	 de	meditatiekoepels	gemiddeld	5528	 levens	per	 jaar	red-
den.	De	 statistieken	 toonden	 dat	 elke	 extra	 Yogische	 Vlieger	 elk	 jaar	 3,6	
meer	levens	redde.	De	studie	was	zo	indrukwekkend	dat	het	voor	publicatie	
aanvaard	werd	 in	één	van	de	meest	prestigieuze	 tijdschriften	 in	de	sociale	
wetenschappen	ter	wereld,	Social	Indicators	Research.	

Zorgen	dat	mensen	genoeg	verdienen:	economie	

Dr.	 Kenneth	 Cavanaugh	 heeft	 zich	 ook	 geamuseerd	 met	 de	 aantallen.	 In	
plaats	van	sociale	wanorde	 in	termen	van	gewelddadige	doden	te	bekijken	
begon	 hij	 naar	 chaos	 te	 kijken	 in	 termen	 van	 economische	 variabelen.	 Hij	
bracht	de	aantallen	Yogische	Vliegers	in	kaart,	tegenover	de	US	Misery	Index	
(ellende-index),	een	bekende	sociale	indicator	die	rekening	houdt	met	zowel	
werkloosheid	 als	 inflatie.	 Als	 de	 index	 hoog	 is,	 dan	 is	 de	 situatie…	 wel…	
slecht,	 en	wijst	 het	 op	 een	 lage	 tewerkstellingsgraad	 en	 hoge	 inflatie.	 Het	
betekent	dat	 veel	mensen	geen	geld	 verdienen	en	dat	de	waarde	van	 enig	
geld	dat	er	nog	verdiend	werd	snel	verminderde.	

Als	we	 het	 jaarlijkse	 overzicht	 van	 de	Misery	 Index	 bekijken,	 zien	we	 een	
gelijkaardige	 tendens	 als	 bij	 de	 eerdere	 tabel	 van	 de	 levenskwaliteit	 in	 de	
VS.		
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We	 zien	 een	 eerste	 daling	 in	
1975,	 toen	 een	 groot	 aantal	
mensen	 TM	 leerde.	 Vervolgens	
is	 er	 een	 veel	 sterkere	 aanhou-
dende	 daling	 (de	 langste	 onaf-
gebroken	daling	sinds	de	begin-
registratie	van	de	scores	van	de	
ellende-index)	 van	 1980	 tot	
1988,	 een	 periode	 waarin	 het	
Maharishi	 effect	 voortdurend	
vanuit	Fairfield	gecreëerd	werd.	

Toen	 maandelijkse	 gegevens	 over	 de	 Yogische	 Vliegers	 in	 kaart	 gebracht	
werden	 en	 over	 een	periode	 van	10	 jaar	 tegenover	 de	maandelijkse	 gege-
vens	van	de	ellende-index	geplaatst	werden,	 van	1979	 tot	1988,	waren	de	
resultaten	zelfs	nog	indrukwekkender.	De	resultaten	waren	zo	duidelijk	dat	
er	zelfs	geen	statistische	analyse	nodig	was	om	de	correlatie	te	zien.	Je	kon	
gewoon	op	zicht	de	tendensen	in	de	tabel	zien.	Als	de	grootte	van	de	groep	
Yogische	Vliegers	steeg,	daalde	de	Misery	Index.	
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De	onderzoekers	voerden	 toch	hun	statistische	analyse	uit	 en	 stelden	vast	
dat	de	kans	dat	de	correlatie	tussen	de	groepsgrootte	en	de	Misery	index	te	
wijten	 kon	 zijn	 aan	 toeval,	 een	 onthutsende	 1,6	 op	 één	 biljoen	 was,	
p=.0000000000016.	

De	Yogische	Vliegers	bleken	een	grotere	invloed	te	hebben	op	de	economie	
van	de	VS	dan	om	het	even	welk	ander	programma	dat	de	regering	uitvoer-
de.	

	
Eén	 interessante	vaststelling	was	dat	toen	het	aantal	van	de	groep	over	de	
1700	steeg	en	in	theorie	groot	genoeg	was	om	bovendien	ook	Canada	te	be-
invloeden,	de	economie	ook	in	Canada	verbeterde	(p=.0000043).	(Een	ander	
onderzoek	stelde	eveneens	vast	dat	misdaad	en	auto-ongelukken	ook	in	Ca-
nada	 verminderden	 telkens	 als	 de	 groep	 groot	 genoeg	was	 om	 Canada	 te	
omvatten	in	zijn	invloed	radius.)	

De	 artikels	maakten	 indruk	 op	 veel	 statistici.	 De	 auteurs	werden	 drie	 op-
eenvolgende	 jaren	uitgenodigd	om	hun	gegevens	voor	 te	stellen	op	de	An-
nual	Meeting	 of	 the	 American	 Statistical	 Association,	 terwijl	 de	 artikels	 in	
hun	archieven	gepubliceerd	werden.	

Onze	grenzen	veilig	houden:	internationale	relaties		

Hoe	 ongelooflijk	 deze	 studies	 ook	waren,	 de	 indrukwekkendste,	 en	waar-
schijnlijk	meest	 controversiële,	 studie	 toonde	 aan	 dat	 het	 aantal	 Yogische	
Vliegers	in	Fairfield	ook	nauw	gecorreleerd	was	met	hoe	de	VS	zijn	interna-
tionale	 relaties	 stuurde,	 vooral	met	 Rusland.	 Dit	was	 immers	 het	moment	
waarop	de	koude	oorlog	een	hoogtepunt	bereikte.	
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Dit	onderzoek	 liet	het	ondenkbare	zien:	volgens	de	 statistische	analyse	van	
de	gegevens	speelde	een	groep	op	matrassen	rondspringende	mensen	te	mid-
den	van	een	hoop	maïsvelden	 in	 Iowa	een	belangrijkere	 rol	 in	het	beëindigen	
van	de	koude	oorlog	dan	eender	welke	andere	gebeurtenis.	

	

De	 meeste	 media	 gaven	 de	 eer	 voor	 het	 beëindigen	
van	de	koude	oorlog	aan	de	Russische	President	Gor-
batsjov.	 Om	 die	 reden	 noemde	 Time	 Magazine	 hem	
zelfs	“man	van	het	decennium”.	Maar	een	meer	weten-
schappelijk	portret	onthulde,	tot	verbazing	van	velen,	
een	andere	werkelijkheid.		

Wanneer	men	de	 tijdstippen	van	de	uitspraken	 langs	
zowel	de	kant	van	de	VS	als	van	Rusland	naast	elkaar	

plaatste,	dan	zag	men	dat	het	bijna	altijd	de	VS	was	die	eerst	hun	standpunt	
verzachtte	en	een	positievere	toenadering	zocht	met	Rusland,	en	dat	dan	Rus-
land	snel	volgde.	

De	veranderingen	 in	de	aanpak	van	de	kant	van	de	VS	 lijken	op	het	eerste	
zicht	 volledig	willekeurig,	 soms	 negatief,	 op	 andere	momenten	 positiever.	
Wanneer	we	het	meer	 in	detail	bekijken,	dan	ontdekken	we	echter	dat	het	
geen	zuiver	willekeurige	veranderingen	waren…ze	waren	nauw	verbonden	
met	de	veranderende	aantallen	in	Yogische	Vliegers	in	Fairfield.	

Vóór	 dit	 zelfs	maar	 enigszins	 betekenis	 kan	 krijgen,	moeten	we	 eerst	 een	
ander	nieuw	paradigma	 introduceren,	deze	keer	 in	het	gebied	van	de	poli-
tiek.	Maharishi	zei	altijd	dat	de	beslissingen	die	een	regering	neemt,	gewoon	
een	weerspiegeling	 zijn	 van	de	 toestand	van	het	 collectieve	bewustzijn.	 In	
ons	 democratisch	 systeem	 zien	 we	 hier	 al	 een	 oppervlakkige	 uiting	 van,	
wanneer	politici	het	gevoel	hebben	dat	ze	in	contact	moeten	blijven	met	de	
“wil	van	het	volk”.	Maar	het	werkt	op	ook	een	veel	dieper	niveau.	Dit	is	hoe	
Maharishi	het	uitlegde:	

Als	 de	 mensen	 in	 het	 land	 in	 verwarring	 zijn,	 dan	 plukt	 de	 natie	 alleen	 de	
vruchten	van	verwarrend	gedrag.	Als	de	mensen	chaos	creëren	in	een	samen-
leving,	dan	kan	het	resultaat	alleen	maar	chaos	zijn	in	de	regering.	Elk	erva-
ren	regeringslid	weet	dit	vanuit	zijn	eigen	ervaring.	Een	nieuwe	man	in	de	re-
gering	 kan	 een	 groot	 verlangen	hebben	 om	 zich	 te	 bewijzen.	Maar	wanneer	
diezelfde	 man,	 vol	 enthousiasme	 en	 ambities	 voor	 zijn	 gemeenschap,	 bij	 de	
wetgevende	macht	komt	en	daar	gaat	 zetelen	–	dan	komt	hij	 tot	de	ontdek-
king	dat	zijn	hele	denken	verandert.	
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Zovele	wetgevers	zijn	mooie	mensen	–	wanneer	ze	bij	je	thuis	komen	eten,		zijn	
ze	zo	 intelligent	en	vol	goede	wil.	Maar	wanneer	ze	 in	de	wetgevende	macht	
zitten,	 is	wat	ze	doen,	zo	anders.	Dit	heeft	altijd	en	overal	regeringsleiders	 in	
verlegenheid	gebracht.	Ze	zijn	niet	in	staat	om	in	de	regeringshallen	te	denken	
zoals	ze	thuis	denken.	Dat	is	omdat	hun	denken	overhoop	gegooid	wordt	door	
de	 effecten	 van	 alle	mensen	 in	 de	 natie,	 	 door	 de	wanorde	 in	 het	 collectieve	
bewustzijn	van	die	natie.	

In	 feite	 beschrijft	Maharishi	 hoe	 het	 collectieve	 bewustzijn	 zowel	 de	 rege-
ringsbeslissingen	 als	 de	 helderheid	 in	 het	 denken	 van	 zijn	 leiders	 beïn-
vloedt.	 Als	 het	 collectieve	 bewustzijn	 van	 een	 natie	 gegrepen	 wordt	 door	
een	 oorlogskoorts,	 dan	 begint	 de	 regering	 een	 oorlog.	 Als	 het	 collectieve	
bewustzijn	van	de	natie	harmonieuzer	wordt,	dan	wil	de	regering	plots	vre-
de.	We	hebben	dit	al	in	meerdere	studies	gezien.	Telkens	als	bijvoorbeeld	de	
invloed	voor	Libanon	gecreëerd	werd,	 gingen	de	 leiders	 van	de	 strijdende	
partijen	plots	anders	denken,	en	oplossingen	zoeken	die	vrede	brachten.	

Dat	 is	ook	precies	wat	de	onderzoekers	hier	in	veel	meer	detail	wilden	be-
vestigen.	Kon	de	toon	van	de	presidentiële	uitspraken	(meer	positief	of	ne-
gatief)	verbonden	worden	met	de	aantallen	Yogische	Vliegers	in	de	Gouden	
Koepels	 in	 Fairfield?	Het	 vereiste	 een	 zeer	moedige	 onderzoeker	 om	deze	
studie	te	durven	aanpakken	want	dit	zou	een	nog	veel	controversiëlere	stu-
die	zijn	dan	alles	wat	tot	nu	toe	al	gedaan	was.	Paul	Gelderloos,	een	Neder-
landse	onderzoeker	die	al	aan	meerdere	eerdere	onderzoeken	had	meege-
werkt,	voelde	zich	moedig	genoeg	om	ervoor	te	gaan.	

In	zijn	eerste	studie	over	het	onderwerp	nam	Dr.	Gelderloos	de	wekelijkse	
aantallen	Yogische	Vliegers	van	april	1985	tot	september	1987	–	129	weken	
in	 totaal.	Hij	vergeleek	dan	de	wekelijkse	schommelingen	met	alle	uitspra-
ken	van	de	president*	van	de	VS.	Ze	vonden	347	uitspraken,	die	twee	onaf-
hankelijke	waarnemers	(die	niets	afwisten	van	het	doel	van	het	onderzoek)	
op	een	schaal	van	-7	(oorlog)	tot	+7	(vrede)	scoorden.	Deze	347	scores	wer-
den	dan	vergeleken	met	de	aantallen	Yogische	Vliegers	in	Fairfield.	

Hij	stelde	vast	dat	wanneer	de	aantallen	boven	de	1500	waren,	de	drempel	
om	in	theorie	een	Maharishi	effect	voor	de	VS	te	creëren,	de	uitspraken	van	
de	kant	van	de	VS	opmerkelijk	positiever	waren,	wat	dan	gevolgd	werd	door	
positievere	verklaringen	van	de	USSR.	Deze	correlatie	was	hoog	significant	
(p=.0066).	De	studie	ontving	nog	maar	eens	een	spraakmakende	publicatie	
in	 Social	 Science	 Perspectives	 Journal†.	 Hoe	 bizar	 het	 ook	 mag	 klinken,	 de	
																																																																				
*		Gepubliceerd	door	het	Office	of	the	Federal	Register	of	the	National	Archives	and	Records	Admi-
nistration	als	de	Weekly	Compilation	of	Presidential	Documents.		
†	Social	Science	Perspectives	Journal	2(4),	127–146.	
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gegevens	waren	indrukwekkend	genoeg	zodat	nog	maar	eens	een	tijdschrift	
er	zijn	reputatie	aan	wilde	verbinden.	

Een	tweede	onderzoek	bekeek	de	wekelijkse	gegevens	over	een	veel	langere	
periode	(van	1979	tot	1986)	waar	de	grootte	van	de	groep	Yogische	Vliegers	
terug	met	de	uitspraken	tussen	de	VS	en	Rusland	gecorreleerd	werden.	

Als	het	effect	consistent	bleef	over	een	groter	aantal	datapunten,	dan	wordt,	
zoals	altijd,	de	kans	dat	het	effect	 te	wijten	kon	zijn	aan	toeval,	kleiner.	De	
correlatie	bleef	dezelfde	over	de	veel	langere	periode,	en	de	kans	dat	de	cor-
relatie	per	 toeval	zou	gebeuren	over	zo	veel	datapunten	daalde	 tot	één	op	
100	000	(p<.00001).	We	hebben	eerder	al	vermeld	dat	in	de	wetenschap	de	
norm	om	een	effect	als	significant	te	beschouwen	één	op	20	is.	

We	hebben	hier	dus	een	statistische	zekerheid,	5000	keer	beter	dan	de	
wetenschappelijke	 norm,	 dat	 de	 groep	 Yogische	 Vliegers	 wel	 degelijk	
een	 belangrijke	 (mogelijk	 de	 belangrijkste)	 rol	 gespeeld	 hebben	 in	 het	
beëindigen	van	de	Koude	Oorlog.	

Deze	studie	werd	gepubliceerd	in	de	Proceedings	of	the	American	Statistical	
Association.	Dr.	 Paul	 Gelderloos	werd	 uiteindelijk	 de	 leider	 van	 de	 Neder-
landse	TM	organisatie.	

Een	derde	onderzoek	bekeek	hoe	de	groep	Yogische	Vliegers	de	relaties	van	
de	VS	met	alle	andere	landen	ter	wereld	beïnvloedde.	Ze	namen	de	Fairfield	
koepelaantallen	van	1981	tot	1988	en	gebruikten	gegevens	van	een	andere	
onafhankelijke	 organisatie	 die	 gebeurtenissen	 verzamelde	 en	 scoorde	 tus-
sen	de	VS	en	andere	 landen,	de	World	Event	 Interaction	Survey	gecodeerd	
aan	de	US	Naval	Academy	in	Annapolis.		

Als	 het	 effect	 consistent	 is,	 dan	 opnieuw,	 hoe	 groter	 de	 hoeveelheid	 gege-
vens,	hoe	kleiner	de	kans	op	toeval.	In	dit	geval	hadden	de	onderzoekers	een	
enorme	hoeveelheid	gegevens.	Was	het	effect	consistent?	

Ja,	dat	was	het.	

De	 statistische	 analyse	 onthulde	 een	 p-waarde	 die	 gelijk	 was	 aan	
0.0000000000005,	één	op	twintig	biljoen.	

Heb	je	dat	loterijbiljet	al	gekocht?	

De	 verscheidene	 onderzoeken	 over	 deze	 periode	 van	 10	 jaar	 hadden	 alle-
maal	zo	lage	waarschijnlijkheidswaarden	dat	we	het	zo	goed	als	een	100%	
zekerheid	 kunnen	 noemen	 (oké,	 om	 precies	 te	 zijn	 99.999999999995%,	
maar	 aangezien	 wetenschappers	 gewoonlijk	 gelukkig	 zijn	 met	 een	 zeker-
heid	van	95%,	is	dit	één	biljoen	keer	beter).	Uit	deze	gegevens	zien	we	dus	in	
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feite	 dat	 regeringen	 echt	 heel	 weinig	moeten	 doen	 om	 de	 samenleving	 te	
verbeteren	(iets	wat	de	Republikeinen	in	de	VS,	of	de	liberale	partijen	in	Eu-
ropa,	zeer	gelukkig	zou	maken).	

Het	enige	wat	ze	moeten	doen,	is	zorgen	voor	een	permanente	grote	groep	
Yogische	Vliegers	om	coherentie	te	creëren	en	positiviteit	te	verlevendigen	
bij	 elke	 afzonderlijke	 burger	 zodat	 de	 negativiteit	 verdwijnt.	 Dan	 zien	we	
plots	dat	misdaad	en	ongelukken	dalen,	dat	de	economie	verbetert,	 en	dat	
alle	 internationale	 relaties	 zoveel	 beter	worden	 dat	 de	 vijandigheid	 spon-
taan	verdwijnt.	

Maharishi	zei	altijd:	“Vernietig	niet	de	vijand,	vernietig	zijn	vijandschap.”	

Dit	 was	 hoe	 Maharishi	 “Onoverwinnelijkheid”	 voor	 een	 land	 definieerde.	
Een	 staat	waar	 het	 collectieve	 bewustzijn	 zo	 hoog	 is	 dat	 niemand	 er	 zelfs	
nog	zou	aan	denken	om	het	land	kwaad	te	doen.	

Dit	werkt	niet	 alleen	veel	 beter	dan	de	huidige	methoden	maar	het	 is	 ook	
veel	goedkoper.	Zo	wordt		het	mogelijk	om	meer	geld	beschikbaar	te	maken	
voor	andere	regeringsprogramma’s,	zoals	onderwijs,	gezondheidszorg,	soci-
ale	zekerheid,	enz.,	zodat	 iedereen	een	waardige	 levensstandaard	kan	heb-
ben	(iets	wat	ook	de	Democraten	in	de	VS,	of	de	meer	socialistisch	gerichte	
partijen	in	Europa	erg	gelukkig	zal	maken)	en	om	onze	belastingen	te	verla-
gen(de	Republikeinen/liberalen	dubbel	zo	gelukkig).		

Het	is	dus	niet	nodig	om	te	kibbelen	over	meer	of	minder	belastingen	versus	
meer	 of	minder	 sociale	 rechtvaardigheid,	want	 het	 is	 perfect	mogelijk,	 via	
deze	technologie,	om	ze	allebei	tegelijkertijd	te	hebben.		

Dat	was	exact	de	boodschap	van	de	politieke	partij,	de	Natuurwet	Partij,	die	
in	1994	werd	opgericht	door	Maharishi	en	de	TM	organisatie.	Helaas	had-
den	echter	slechts	weinigen	er	in	die	tijd	oren	naar.	

In	 ons	 volgende	 experiment	 onderzoeken	 we	 hoeveel	 goedkoper	 Yogisch	
Vliegen	 precies	 is	 vergeleken	met	 onze	 huidige	methoden	 om	negatief	 ge-
drag	aan	te	pakken.	

Experiment	15:	 duizend	 keer	 goedkoper…	 en	 toch	 veel	 doeltreffen-
der	
Titel:	The	Maharishi	Effect:	a	model	for	social	 improvement.	Time	series	analysis	of	a	phase	
transition	to	reduced	crime	in	Merseyside	metropolitan	area	 	 	
Auteurs:		Guy	 D.	 Hatchard,	 Ashley	 J.	 Deans,	 Kenneth	 L.	 Cavanaugh,	 and	 David	 W.	 Orme-
Johnson	 													
Referentie:	Journal	of	Psychology,	Crime	&	Law	(1996,	vol.	2,	pp.	165-174).	
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Fairfield	was	niet	de	enige	plek	waar	een	permanente	groep	Yogische	Vlie-
gers	bijeengekomen	was.	Hetzelfde	gebeurde	

in	 de	 kleine	 stad	 Skelmersdale	 in	 het	 Verenigd	
Koninkrijk,	gelegen	in	het	groter	stedelijk	ge-
bied	van	Merseyside.	

Dit	 schiep	 een	 ideale	 setting	 voor	nog	 een	 expe-
riment,	 dat	 de	 onderzoekers	 deze	 keer	 ook	
zou	toelaten	om	precies	 te	meten	hoeveel	de	
regering	zou	besparen.	

Toen	in	maart	1988	de	drempel	bereikt	was	om	een	invloed	voor	de	totale	
regio	 van	Merseyside	 te	 creëren	 (150	 permanente	 Yogische	 Vliegers	 voor	
een	bevolking	van	 iets	meer	dan	 twee	miljoen),	 voorspelden	de	onderzoe-
kers	op	televisie	dat	de	misdaad	in	de	hele	regio	zou	dalen.	

Het	 hoeft	 niet	 gezegd	 dat	maar	weinig	mensen	 deze	 bewering	 ernstig	 na-
men.	Niets	leek	de	stijgende	misdaad	te	kunnen	stoppen.	Merseyside	had	de	
derde	hoogste	criminaliteit	van	de	elf	grote	stedelijke	gebieden	in	Engeland	
en	Wales.	

Maar	 de	 tabel	 hieronder	 toont	 duidelijk	 aan	 dat	 de	 resultaten	 precies	 ge-
beurden	zoals	voorspeld.	

	

Na	 een	onmiddellijke	 felle	daling	van	meer	dan	20%	bleef	de	 criminaliteit	
stabiel	 terwijl	het	 in	de	rest	van	Engeland	bleef	stijgen.	Na	vijf	 jaar	was	de	
daling	in	de	misdaad	in	vergelijking	met	de	vorige	tendensen	in	Merseyside	
45%.	Tegenover	de	 stijgende	 trends	 van	misdaad	 in	 heel	 Engeland	daalde	
de	criminaliteit	in	Merseyside	zelfs	met	60%.	
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Tegen	 1992	waren	 de	misdaadcijfers	 in	Merseyside	 van	 de	 derde	 hoogste	
naar	de	laagste	van	alle	stedelijke	gebieden	in	Engeland	gezakt.	

Deze	 stabiele	 daling	 in	 de	 criminaliteit	 liet	 de	 onderzoekers	 toe	 om	 een	
grondige	 kosten-baten	 berekening	 te	 maken.	 Het	 resultaat	 was	 225	000	
minder	misdaden	 in	Merseyside.	Met	 een	 gemiddelde	 kostprijs	 van	 $7500	
per	misdaad	spaarden	de	Yogische	Vliegers	in	die	vier	jaar	het	bestuur	van	
Merseyside	bijna	$2	miljard	uit.	

Er	werd	berekend	dat	voor	elk	uur	dat	een	Yogische	Vlieger	zijn	ding	deed,	
Merseyside	€6000	bespaarde	op	misdaad	gerelateerde	onkosten.	

Stel	 je	voor	dat	de	 regering	hen	€20	per	uur	zou	betalen,	dan	nog	zou	de	
kostprijs	om	een	groep	als	deze	 in	 stand	 te	houden	en	misdaden	 te	voor-
komen,	300	keer	goedkoper	zijn	dan	de	kostprijs	voor	de	aanpak	van	mis-
daden	nadat	ze	voorgevallen	zijn.	Driehonderd	keer	lager	betekent	een	da-
ling	van	99,7%	in	de	kostprijs.	

Stel	je	voor	wat	dat	zou	betekenen	voor	het	regeringsbudget.	

	

En	dit	 is	allemaal	nog	steeds	op	een	relatief	kleine	schaal.	Als	de	groep	10	
keer	zo	groot	zou	zijn,	dan	zouden	ze,	als	gevolg	van	het	 feit	dat	het	effect	
groeit	met	het	kwadraat	van	het	aantal	deelnemers,	in	staat	zijn	om	een	ef-
fect	 te	 creëren	voor	100	keer	meer	mensen.	Dat	betekent	dat	de	kostprijs	
per	 betrokken	 persoon	 10	 keer	 minder	 zou	 zijn,	 wat	 betekent	 3000	 keer	
goedkoper.	(In	een	later	onderzoek	zullen	we	nog	veel	betere	cijfers	zien.).		

Het	is	ook	zo	dat	hier	eigenlijk	alleen	maar	rekening	gehouden	wordt	met	de	
onkosten	verbonden	aan	misdaad.	Net	zoals	we	in	alle	andere	onderzoeken	
gezien	hebben	verbeterden	ook	vele	andere	factoren	in	Merseyside:	minder	
auto-ongelukken,	 betere	 tewerkstelling,	 en	 verbeterde	 economie,	 enz.	 Dat	
zou	de	kostenbesparing	nog	vele	malen	groter	maken.		

Dus	 in	 het	 algemeen	 lijkt	 het	 realistisch	 om	 te	 beweren	 dat	 de	 kostprijs	
1000	keer	goedkoper	kan	zijn.	

Dit	 artikel	 werd	 voor	 de	 TM-onderzoekers	 nog	maar	 eens	 een	 spraakma-
kende	publicatie,	in	het	Journal	of	Psychology,	Crime	&	Law.	

Experiment	16:	berekening	van	het	economische	voordeel	van	groe-
pen	Yogische	Vliegers		
Onuitgegeven	experiment.	
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De	 Nieuw-Zeelandse	 economist	 Guy	 Hatchard	 was	 betrokken	 in	 het	 Mer-
seyside-experiment.	 Hij	 deed	 ook	 een	 kosten-efficiëntie	 berekening	 zowel	
voor	Nieuw-Zeeland	als	voor	de	VS.	

Voor	 Nieuw-Zeeland	 stelde	 hij	 vast	 dat,	 voor	 elke	 dollar	 die	 geïnvesteerd	
zou	worden	 in	het	 creëren	van	het	Maharishi	 effect,	 de	nationale	 regering	
$30	per	 jaar	 zou	 kunnen	besparen,;	 bovendien	 zouden	 ze	 een	 stijging	 van	
$700	zien	in	het	bruto	nationaal	product.	

Hatchard	vergeleek	het	met	het	installeren	van	een	nieuw	stuk	technologie	
in	 je	 auto.	 Het	 zou	 je	 slechts	 $10	 kosten	maar	 je	 zou	 de	 volgende	 10	 jaar	
$3200	besparen	op	onderhoud.	 Terzelfder	 tijd	 zou	 je	 ook	de	 economische	
waarde	van	je	auto	significant	laten	stijgen.	Zou	je	dat	in	je	auto	willen?		

In	 de	 VS	 waren	 de	 resultaten	 nog	 veel	 indruk-
wekkender,	als	gevolg	van	de	veel	grotere	schaal-
voordelen.	Hatchard	berekende	dat	elke	dollar	die	
in	de	ondersteuning	van	een	groep	Yogische	Vlie-
gers	 geïnvesteerd	 zou	 worden,	 een	 stijging	 van	
$17500	 teweeg	 kon	 brengen	 in	 het	 GDP	 plus	

enorme	besparingen	in	de	kosten	als	gevolg	van	minder	misdaad	en	conflict,	
betere	 gezondheid,	 enz.	Uit	 de	berekeningen	bleek	dat	het	 rendement	 van	
de	investering	maar	liefst	14	000	%	zou	zijn.		

Stel	je	nu	voor	dat	je	regering	jouw	vraagt	om	torenhoge	belastingen	te	be-
talen,	maar	beslist	om	geen	gebruik	te	maken	van	een	investeringskans	die	
een	zo	hoog	rendement	zou	creëren	dat	ze	gemakkelijk	in	staat	zou	zijn	om	
je	belastingen	te	verlagen.		

Bovendien	houdt	deze	 investering	een	veel	lager	risico	op	 falen	 in	dan	alle	
andere	programma’s	die	ze	ooit	al	uitgeprobeerd	hebben.	Denk	 je	echt	dat	
ook	 maar	 één	 van	 hun	 huidige	 programma’s	 met	 statistische	 zekerheden	
van	 99.9999999999999999999%	 kan	 aantonen	 dat	 ze	 werken?	 Voor	 de	
meeste	 van	hun	programma’s	 is	 er	 eigenlijk	weinig	 bewijs	 dat	 ze	 hoe	 dan	
ook	werken.	Maar…ze	passen	wel	 in	het	machine	paradigma	en	dus	kan	de	
politiek	het	gemakkelijker	verkopen	aan	het	publiek.	

Door	te	beslissen	dit	programma	niet	te	gebruiken	geeft	de	regering	er	dus	
de	voorkeur	aan	om	je	te	blijven	vragen	om	torenhoge	belastingen	te	beta-
len.	

Zou	je	hiermee	akkoord	gaan?	

Moet	je	hiermee	akkoord	gaan?	

Waarom	gebruiken	we	dit	dan	niet?	
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Dat	is	nu	echt	wel	de	million-dollar-question.	Intussen	is	het	waarschijnlijk	
eerder	een	-dollar-question	geworden.	

Als	al	het	onderzoek	dat	we	gezien	hebben,	waar	is,	en	we	maken	de	verge-
lijking	met	bijna	alle	andere	programma’s	die	ooit	onderzocht	zijn,	dan	kun-
nen	we	dit	over	het	Maharishi	effect	zeggen:	

-	het	bezit	meer	gefundeerd	bewijs	dat	het	werkt	

-	het	heeft	een	veel	lagere	kans	dat	het	te	wijten	zou	zijn	aan	toeval	

-	het	heeft	veel	betere	resultaten	

-	en	alles	aan	een	veel	lagere	kostprijs	

Het	werkt	 dus	 beter,	 het	 is	 goedkoper	 en	 het	wetenschappelijke	 bewijs	 is	
van	veel	hogere	kwaliteit.	

En	waarom	gebruiken	we	het	dan	niet?	

Het	 maakt	 niet	 uit	 hoe	 indrukwekkend	 een	 studie	 is.	 Een	 onderzoek	 zal	
niemand	overtuigen	als	die	de	juiste	(veldparadigma)	bril	niet	draagt	om	het	
onderzoek	op	een	 correcte	manier	 te	 zien.	Dat	was	dus	het	 eerste	wat	we	
moesten	doen:	Mensen	de	juiste	bril	geven.	Ik	hoop	dat	ik	hier	met	dit	boek	
in	geslaagd	ben.	

Het	andere	probleem	met	het	onderzoek	van	het	Maharishi	effect,	dat	ik	in	
dit	boek	hoopte	recht	te	zetten,	was	dat	weinig	mensen	ooit	de	moeite	na-
men	 om	 al	 de	 verschillende	 onderzoeken	 van	 het	 Maharishi	 effect	 in	 één	
document	samen	te	brengen.	

Elk	uitgevoerd	onderzoek	is	indrukwekkend	op	zich,	maar	zal	waarschijnlijk	
niet	perfect	zijn.	Als	de	materialisten	de	fouten	willen	vinden,	dan	zullen	ze	
die	waarschijnlijk	wel	vinden.	Als	ze	een	hond	willen	slaan,	vinden	ze	altijd	
wel	een	stok.	Als	ze	niet	overtuigd	willen	worden,	dan	zal	niets	hen	overtui-
gen	

Wat	 het	 onderzoek	 van	 het	 Maharishi	 effect	 werkelijk	 indrukwekkend	
maakt,	 is	 niet	 één	 onderzoek	 hier	 of	 daar	maar	het	geheel	 van	alle	 experi-
menten	samen.	Het	zal	erg	moeilijk	zijn	om	nog	een	alternatieve	verklaring	
te	vinden	voor	al	de	effecten	over	alle	studies	heen.	

En	de	meest	indrukwekkende	experimenten	moeten	nog	komen.	

Experiment	17:	hebben	7000	Yogische	Vliegers	in	India	de	val	van	de	
Berlijnse	muur	veroorzaakt?		
Ongepubliceerd	experiment	
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Vanaf	 1985,	 na	 de	 vier	 grote	 wereldbijeenkomsten	 en	 toen	 de	 groep	 Yo-
gische	 Vliegers	 in	 Fairfield	 groot	 genoeg	 was	 om	 een	 permanent	 opwar-
mend	 effect	 te	 creëren	 op	 de	 koude	 oorlog,	 stopte	 de	 TM-organisatie	 gro-
tendeels	met	 het	 geven	 van	Maharishi-effect-demonstraties	 en	 richtte	Ma-
harishi	al	zijn	aandacht	op	het	oprichten	van	permanente	groepen	Yogische	
Vliegers.	

Voortdurend	nodigde	de	TM	organisatie	regeringen	over	de	hele	wereld	uit	
om	dergelijke	groepen	op	te	richten	en	wezen	ze	erop	hoeveel	geld	ze	zou-
den	 besparen	 in	 vergelijking	met	 hun	 huidige	methoden	 om	met	 negatief	
gedrag	van	mensen	om	te	gaan.	

Op	een	bepaald	moment	in	1983	plaatste	de	TM-organisatie	zelfs	een	pa-
ginagrote	aankondiging	in	de	meeste	grootste	kranten	ter	wereld.	Ze	no-
digden	de	regeringen	uit	om	groepen	van	professionele	vredestichters	op	
te	 richten.	Ze	boden	zelfs	aan	om	te	betalen	voor	de	volledige	verwezenlij-
king	van	de	groepen	Yogische	Vliegers	om	te	bewijzen	dat	het	werkt.	Alleen	
als	 het	 gewenste	 effect	 bereikt	 was,	 zou	 de	 regering	 de	 TM-organisatie	
terugbetalen.	Voor	regeringen	was	het	een	voorstel	met	nul	risico.	

	

Zelfs	dan	zou	het	nog	10	jaar	duren	vóór	regeringen	antwoordden	(we	zul-
len	dit	in	ons	laatste	experiment	bespreken).	

Maar	ondertussen	kregen	ze	wel	een	antwoord	van	een	welgestelde	familie	
die	besloot	om	het	zelf	te	doen.	Dr.	Zimmerman	was	overtuigd	door	het	on-
derzoek	en	besliste	om	zijn	privé	fondsen	te	gebruiken	om	een	permanente	
groep	op	 te	richten	die	groot	genoeg	was	om	het	effect	 te	creëren	voor	de	

hele	wereld.	

Er	werd	beslist	om	de	groep	in	India	op	
te	 richten,	 aangezien	 daar	 het	 loon	 en	
de	levenskosten	veel	lager	waren	dan	in	
het	Westen.	 Bovendien	 konden	 de	 per-
manente	 professionele	 Yogische	 Vlie-
gers	 ook	 opgeleid	 worden	 in	 andere	
bijkomende	 Vedische	 technieken	 om	

wereldvrede	te	creëren.	

In	de	late	jaren	80	begon	deze	groep	in	India	te	groeien	tot	deze	in	1988		het	
aantal	van	7000	mensen	bereikte.	Dat	was	genoeg	om	het	effect	te	creëren	
voor	de	hele	wereld.	Zodoende	kondigde	Maharishi	op	12	januari	1988	aan	
dat	1988	het	“Jaar	van	het	bereiken	van	Wereldvrede”	zou	zijn.	
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En	dat	was	precies	wat	er	leek	te	gebeuren.	

Eén	 jaar	 later,	op	2	 januari	1989,	maakte	Newsweek	een	samenvatting	van	
1988	met	de	titel	“Het	jaar	van	wonderen”.	Dit	is	waarom:	

• Na	acht	jaren	strijd	trok	de	Sovjetunie	zijn	troepen	terug	uit	Afgha-
nistan	(mei	1988).	

• De	koude	oorlog	eindigde,	met	de	verklaring	van	President	Reagan:	
„Opening	van	het	ijzeren	Gordijn”	(The	New	York	Times,	4	juni	1988).	

• De	Sovjetunie	startte	het	proces	om	het	communisme	te	beëindigen	
(juli	1988).	

• De	oorlog	tussen	Iran	en	Irak,	die	ook	acht	jaar	lang	gewoed	had	en	
het	 leven	 aan	 bijna	 één	 miljoen	 mensen	 had	 gekost,	 kwam	 plots,	
zonder	verklaring,	ten	einde	(augustus	1988).	

• De	 regering	van	Estland	verklaarde	 zich	 als	 eerste	 van	alle	 Sovjet-	
regio’s	soeverein	van	Moskou	(november	1988).	

	

Een	 interessante	opmerking	 in	de	kantlijn:	 toevallig	of	niet,	 1988	was	ook	
het	jaar	dat	de	verbondenheid	tussen	ieder	van	ons	zich	in	een	fysieke	vorm	
manifesteerde.	 In	1988	plantte	Tim	Berners-Lee	de	eerste	zaadjes	van	een	
netwerk	met	de	naam	World	Wide	Web.	

Dit	“jaar	van	wonderen”	bleef	duren	van	1989	tot	1991,	zolang	de	Yogische	
Vliegers	vanuit	India	het	effect	creëerden.	En	het	zou	nog	veel	miraculeuzer	
worden.	 Hier	 zijn	 nog	 enkele	 voorbeelden	 van	 duidelijke	 tekenen	 hoe	 het	
collectief	 bewustzijn	 verbeterde	 in	 verschillende	 landen	 over	 de	 hele	 we-
reld.	

• De	val	van	de	Berlijnse	muur	28	jaar	na	zijn	bouw,	met	als	gevolg	de	
hereniging	van	Oost-	en	West-Berlijn,	en	uiteindelijk	ook	de	hereni-
ging	van	Oost-	en	West-Duitsland	(9	november	1989)	

• Het	einde	van	de	apartheid	 in	Zuid-Afrika	en	de	vrijlating	van	Nel-
son	Mandela	na	27	 jaar	gevangenschap	(gestart	 in	1989,	geëindigd	
in	1991)	

• Vietnam	trekt	zijn	 laatste	 troepen	 terug	uit	Cambodja	en	beëindigt	
een	bezetting	van	11	jaar	(september	1989)	

• Brazilië	houdt	zijn	eerste	vrije	presidentsverkiezing	sinds	1960	
• In	 Roemenië	 komt	 het	 communistische	 dictatorschap	 van	 Nicolae	

Ceausescu	na	22	jaar	ten	einde	(december	1989)	
• De	 ineenstorting	 van	 de	 communistische	 Sovjetunie,	 begonnen	 in	

1989	en	geëindigd	in	december	1991,	en	de	vrijheid	voor	vele	vroe-
gere	 landen	van	het	 Sovjetblok.	Het	 Sovjetleger,	 het	 grootste	 in	de	
wereld	met	12	miljoen	soldaten,	werd	spontaan	ontbonden.	
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De	val	van	de	Berlijnse	muur		

Maar	na	drie	jaar	van	wonderen	over	de	hele	wereld	moest	het	project	met	
de	7000	Yogische	Vliegers	 in	 India	niettemin	 ten	 einde	komen.	De	private	
donor	was	niet	langer	in	staat	om	het	te	blijven	ondersteunen	en	er	had	zich	
nog	steeds	niemand	anders,	regering	of	particulier,	aangemeld.	

Al	deze	opmerkelijke	gebeurtenissen	van	1988	tot	1991	hadden	als	resultaat	
dat	deze	periode	van	drie	jaar	veruit	de	meest	positieve	uit	de	volledige	vori-
ge	eeuw	geweest	is,	mogelijk	zelfs	de	meest	positieve	periode	in	de	hele	ge-
schiedenis	van	de	mensheid.	

Kon	het	toeval	zijn	dat	dit	precies	gebeurde	op	het	moment	dat,	voor	de	eer-
ste	keer	in	de	geschiedenis,	een	groep	in	stand	gehouden	werd,	van	wie	voor-
speld	was	dat	ze	exact	deze	effecten	zouden	creëren	op	wereldschaal?	Het	is	
bijna	net	hetzelfde	als	vragen:	“Zou	het	toeval	zijn	dat	de	duisternis	verdwijnt	
wanneer	het	licht	aangaat?	

	

Iemand	zou	waarschijnlijk	kunnen	proberen	om	de	kans	 te	berekenen	dat	
dit	allemaal	een	toeval	was,	maar	de	onderzoekers	namen	de	moeite	zelfs	al	
niet	meer.	Zij	hadden	al	boven	alle	 twijfel	de	 correlatie	 tussen	de	groepen	
Yogische	Vliegers	en	een	positieve	verandering	in	de	gebeurtenissen	bewe-
zen.	

Wat	zou	er	nodig	zijn	om	een	dergelijke	groep	op	een	permanente	basis	 in	
stand	te	houden?	

Minder	dan	één	dag	uitgaven	van	het	VS	leger!	



	289	

In	India	kost	Yogische	Vliegers	in	dienst	nemen	als	professionele	vredestich-
ters	(loon	en	levenskosten	inbegrepen)	ongeveer	$250	per	maand.	

Het	Amerikaanse	leger	van	de	VS	geeft	ongeveer		$1	miljard	uit	per	dag.	Als	
we	$1	miljard	op	een	bankrekening	zetten	of	 in	een	 investeringsfonds	ste-
ken	met	een	rente	van	5%,	dan	zouden	we	per	jaar	een	rendement	hebben	
van	$50	miljoen,	wat	neerkomt	op	$4	miljoen	per	maand.	De	intrest	alleen	al	
zou	voldoende	zijn	om	16	000	professionele	vredestichters	in	dienst	te	ne-
men.	Met	 de	 VS	 defensie-uitgaven	 van	 één	dag	zouden	we	 permanent	een	
groep	in	dienst	kunnen	nemen	van	bijna	twee	keer	de	grootte	van	wat	nodig	
is	om	het	effect	voor	de	hele	wereld	te	creëren,	wat	het	doel	was	van	Maha-
rishi.	 (Maharishi	 zei	 altijd	 dat	 hij	 een	 veiligheidsmarge	 van	 tweemaal	 het	
minimumaantal	 wou	 om	 het	 effect	 op	 een	 sterkere	 en	 snellere	 manier	 te	
creëren.)	

Momenteel	probeert	de	TM-organisatie	een	nieuwe	permanente	groep	Yo-
gische	Vliegers	op	te	richten	in	India.	Ze	hebben	ongeveer	800	hectaren	land	
gekocht	 in	 centraal	 India	 waar	 ze	 hopen	 een	 stad	 te	 bouwen	 voor	 hun	
16	000	 professionele	 Yogische	 vliegers	 (genaamd	 “Vedische	 pandits”)	 Ze	
hebben	al	 bijna	2000	Yogische	Vliegers	 op	permanente	basis	 in	dienst	 ge-
nomen	die	daar	nu	elke	dag	hun	ding	doen.	Alles	wordt	gefinancierd	met	de	
eigen	fondsen	van	de	TM-organisatie	en	met	privé-schenkingen.	

Je	hebt	het	intussen	waarschijnlijk	al	wel	begrepen:	permanente	wereldvre-
de	hangt	alleen	af	van	geld.	We	hebben	hier	een	technologie	waarvan	bewe-
zen	 is	dat	 ze	 zo	krachtig	 is,	met	 een	 zo	 lage	kostprijs,	 dat	elke	regering,	 of	
zelfs	elk	van	de	meer	dan	8000	miljardairs	in	de	wereld,	voor	eeuwig	het	lot	
van	de	hele	mensheid	kan	veranderen.	

Ideaal	 zou	 zijn	 dat	 elk	 continent	 en	 elk	 land	 bovendien	 hun	 eigen	 groep	
permanente	 Yogische	 Vliegers	 heeft,	 die	 groot	 genoeg	 is	 om	 een	 effect	 te	
creëren	 voor	 hun	 totale	 bevolking.	 Maar	 met	 die	 kleinere	 groepen	 is	 het	
meestal	 slechts	 één	 school,	 of	 één	 gevangenis	 of	 één	 onderneming,	 die	 dit	
programma	 uitvoert.	 Of	 de	 regering	 kan	 de	 politiemacht	 of	 het	 leger	 om-
vormen	tot	Yogische	Vliegers.	

Er	zijn	vele	manieren	waarop	deze	groep	opgericht	kan	worden,	met	bijna	
geen	bijkomende	kosten	voor	onze	 regeringen.	We	bespreken	er	 later	nog	
een	 paar.
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Experiment	 18:	 de	 laatste	 demonstratie…	 en	 het	 ultieme	 weten-
schappelijke	onderzoek		

Titel:	Effects	of	group	practice	of	the	TM	program	on	preventing	violent	crime	in	Wa-
shington,	DC:	results	of	the	national	demonstration	project,	June-July	1993		 	
Auteurs:		John	S.	Hagelin,	Maxwell	V.	Rainforth,	David	W.	Orme-Johnson,	Kenneth	L.	Cavan-
augh,	Charles	N.	Alexander,	Susan	F.	Shatkin,	John	L.	Davies,	Anne	O.	Hughes,	and	Emanuel	
Ross	 												
Referentie:	Social	Indicators	Research	(1999,	vol.	47,	no.	2).	
	
Hoe	indrukwekkend	de	Maharishi-effect-experimenten	ook	waren,	de	scep-
tici	leken	nog	steeds	niet	overtuigd.	Het	verhaal	van	het	Maharishi	effect	zou	
een	klassiek	geval	 van	 cognitieve	dissonantie	worden.	Hoe	 indrukwekken-
der	het	nieuwe	onderzoek	is	dat	de	oude	geloofsovertuigingen	uitdaagt,	hoe	
meer	de	mensen	creatieve	redenen	vinden	om	het	onderzoek	af	te	wijzen,	in	
plaats	van	hun	geloofsovertuigingen	te	veranderen.	

Voor	al	wie	vasthield	aan	het	machine	paradigma,	was	het	Maharishi-effect-
onderzoek	een	beetje	als	een	magische	show	van	David	Copperfield	:	je	weet	
dat	het	niet	waar	kan	zijn,	maar	ze	doen	het	er	zo	overtuigend	uit	zien.	Men-
sen	gaan	dus	op	zoek	naar	de	truc.	Als	ze	die	niet	kunnen	vinden,	betekent	
dat	niet	dat	ze	plots	overtuigd	zijn	dat	magie	werkt	(of	in	dit	geval,	dat	het	
veldparadigma	echt	is).	Nee,	ze	gaan	juist	nog	harder	zoeken	naar	de	truc.	

In	 1993	 beslisten	 de	 TM-onderzoekers,	 onder	 leiding	 van	 de	
kwantum	fysicus	Dr.	 John	Hagelin,	om	nog	één	demonstratie	 te	
organiseren	 en	 er	 het	ultieme	wetenschappelijke	onderzoek	van	
te	 maken,	 iets	 dat	 zo	 grondig	 en	 betrouwbaar	 zou	 zijn	 dat	 er	
geen	vragen	meer	zouden	gesteld	worden.	Op	die	manier	hoop-
ten	ze	dat	de	focus	eindelijk	zou	verschuiven	naar	de	praktische	

implementatie	van	het	Maharishi	effect	over	de	hele	wereld,	in	plaats	van	de	
zoektocht	naar	de	“magische	truc”.	

Er	was	geen	magische	truc.	

Ze	 besloten	 om	hun	 experiment	 in	Washington	DC	 te	 houden,	 op	 dat	mo-
ment	de	nationale	hoofdstad	met	de	hoogste	moordcijfers	ter	wereld.	

De	DC-politie	gaf	$1	miljard	per	 jaar	uit	 aan	misdaadbestrijding	om	alleen	
maar	de	criminaliteit	met	10%	per	jaar	te	zien	stijgen.	Wat	ze	ook	deden,	het	
werkte	niet.	Een	beoordeling,	in	opdracht	van	het	National	Institute	of	Justi-
ce,	 van	 meer	 dan	 500	 programma’s	 voor	 misdaadpreventie	 (ondersteund	



	291	

door	$3	miljard	aan	federale	financiering)	kwam	tot	het	besluit	dat	“er	vol-
gens	wetenschappelijke	normen	erg	weinig	programma’s	zijn	met	een	bewe-
zen	doeltreffendheid.”	(Sherman	et	al.,	1997)	

Wanneer	dus	publiekelijk	aangekondigd	werd	(en	gefaxt	naar	1600	media-
organisaties,	wetenschappers	en	politici)	dat	een	groep	Yogische	Vliegers	in	
juli	 en	 augustus	 1993	 de	 gewelddadige	misdaad	 in	Washington	met	 20%	
zou	 doen	 dalen,	 werden	 er	 redelijk	 wat	 wenkbrauwen	 gefronst.	 Zodra	 de	
bewering	 gemaakt	 was,	 kwam	 de	 chef	 van	 de	 DC	 politiediensten	 zelfs	 op	
televisie	 zeggen	dat,	 “het	enige	wat	de	misdaad	met	20%	kan	doen	dalen,	 is	
zestig	centimeter	sneeuw,”.	Gezien	het	niet	 erg	waarschijnlijk	was	dat	 er	 in	
hartje	zomer	sneeuw	zal	vallen	was	dat	zijn	manier	om	te	zeggen:	“Onmoge-
lijk.”	

Zoals	 gewoonlijk	 voorspelden	 de	 onderzoekers	 ook	 dat	 de	 levenskwaliteit	
zou	verbeteren,	gemeten	op	basis	van	een	mix	van	verschillende	variabelen.	
Ze	 selecteerden	 ook	 een	 nieuw	 element.	 Ze	 voorspelden	 dat	 als	 resultaat	
van	een	verbeterd	collectief	bewustzijn,	de	doeltreffendheid	en	de	reputatie	
van	de	regering	zou	verbeteren.	Ze	wilden	dit	op	een	objectieve	manier	me-
ten	aan	de	hand	van	de	populariteitscijfers	van	president	Bill	Clinton.	(Ik	ga	
er	van	uit	dat	hun	redenering	om	dit	element	erbij	te	voegen	was:	als	ze	pre-
sidenten	 of	 andere	 regeringsleiders	 wilden	 overtuigen	 om	 het	 Maharishi	
effect	 te	 steunen,	 kan	het	 geen	kwaad	als	het	ook	voor	de	 leider	 zelf	 goed	
blijkt	te	zijn.)	

Om	er	zeker	van	te	zijn	dat	elk	aspect	van	de	studie	foutloos	was,	brachten	
de	onderzoekers	een	beoordelingscommissie	samen	van	27	onafhankelijke	
wetenschappers	en	 leidinggevende	experten	om	toezicht	 te	houden	op	het	
volledige	 experiment:	 sociologen,	 criminologen,	 regeringsleden	 uit	 Wa-
shington	DC	en	politie.	

Geen	 enkele	 van	 deze	 wetenschappers	 was	 verbonden	 met	 de	 TM-
organisatie	en	bijna	 iedereen	was	behoorlijk	sceptisch	over	de	effecten	die	
ze	gevraagd	werden	te	onderzoeken.	Toch	gingen	ze	allemaal	akkoord	om	te	
helpen	met	dit	onderzoeksopzet,	door	advies	te	geven	bij	elk	aspect	van	de	
studie,	 van	 het	 gebruik	 van	 statistische	 modellen	 tot	 het	 verzamelen	 van	
gegevens.	Ze	bouwden	een	 tijdreeks	analysemodel	uit	dat	alles	 in	overwe-
ging	 nam	 waarvan	 bekend	 was	 dat	 het	 de	 criminaliteit	 beïnvloedt	 –	 sei-
zoensgebonden	 tendensen	 en	weervariabelen,	 historische	misdaadtenden-
sen	in	het	district	–		en	ook	de	tendensen	in	de	naburige	steden.		

Tot	 op	 het	 moment	 dat	 het	 experiment	 startte,	 voorspelde	 het	 model	 de	
werkelijke	misdaadniveaus	met	zeer	grote	nauwkeurigheid	over	een	perio-
de	 van	 verscheidene	 jaren.	 Zodoende	 zouden	 ze	 kunnen	 besluiten	 dat,	 als	
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een	afwijking	van	de	voorspellingen	van	het	model	inderdaad	zou	optreden	
tijdens	het	experiment,	ze	redelijk	zeker	konden	zijn	dat	het	 te	wijten	was	
aan	de	invloed	van	de	Yogische	Vliegers.	

Zoals	 gewoonlijk,	 zodra	 de	 beoefenaars	 begonnen	 toe	 te	 komen	 (4000	
kwamen	van	over	de	hele	wereld	–	mijn	vader	was	één	van	hen),	begon	de	
criminaliteit	af	te	wijken	van	wat	vanuit	het	model	voorspeld	was.	

Net	zoals	bij	de	eerdere	studie	in	Jerusalem	arriveerde	de	groep	niet	op	het-
zelfde	tijdstip	maar	groeide	geleidelijk.	Dit	maakte	het	onderzoek	zelfs	nog	
interessanter	 omdat	 ze	 opnieuw	de	 daling	 in	 de	misdaad	 niet	 in	 één	 keer	
konden	meten,	maar	wekelijks	over	een	periode	van	acht	weken.	De	volgen-
de	grafiek	 toont	dat	wanneer	de	grootte	van	de	groep	stijgt	 (donkere	 lijn),	
de	 gewelddadige	 criminaliteit	 (moord,	 verkrachting,	 aanranding)	 steeds	
meer	daalt	in	vergelijking	met	hun	voorspelde	niveaus.	Uiteindelijk	bereikt	
het	een	daling	van	23,3%,	toen	de	groep	het	aantal	van	4000	mensen	bereik-
te.	

	

De	daling	in	de	criminaliteit	was	zo	groot	in	vergelijking	met	de	voorspelde	
waarden,	en	de	correlatie	tussen	de	grootte	van	de	groep	Yogische	Vliegers	
en	de	daling	 in	de	criminaliteit	was	zo	nauw,	dat	de	kans	dat	dit	 te	wijten	
kon	 zijn	 aan	 toeval	 één	 op	 500	 miljoen	 was	 (p=.000000002).	 Dit	 was	 de	
laagste	waarschijnlijkheid	die	ooit	was	vastgesteld	bij	een	individueel	Maha-
rishi	effect	onderzoek.	

Hier	is	een	foto	van	de	4000	Yogische	Vliegers	voor	het	Witte	Huis.	
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Alle	andere	voorspellingen	gebeurden	ook,	en	vooral	de	voorspelde	veran-
deringen	voor	president	Clinton	waren	interessant.		

In	 de	 maanden	 voor	 het	
experiment	waren	de	po-
pulariteitscijfers	 van	 Pre-
sident	 Clinton	 gestaag	
gezakt,	tot	een	dieptepunt	
van	36%	net	voor	het	ex-
periment	 begon.	 Maar	
zodra	 het	 van	 start	 ging,	
trad	 er	 een	 opmerkelijke	
kentering	op.	

	

De	 kans	 dat	 deze	 plotse	 verandering	 in	 de	 publieke	waardering	 te	 wijten	
was	aan	toeval	was	één	op	200	miljoen	(p<.000000005).	

Deze	studie	bezorgde	de	onderzoekers	nog	maar	eens	een	spraakmakende	
publicatie	 in	 een	 erg	 gerespecteerd	 tijdschrift	 over	 sociale	 studies,	 Social	
Indicators	Research.	De	politie	van	Washington,	DC	werd	uiteindelijk	coau-
teur	van	de	studie.	
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Veranderde	dit	iets?	Waren	de	niet-gelovers	nu	plots	overtuigd?	

Na	zo	een	grondig	experiment	en	met	dergelijke	indrukwekkende	resultaten	
zou	je	denken	dat	dit	de	discussie	zou	beslechten.	In	werkelijkheid	gebeurde	
er	verrassend	weinig.	

Het	 Washington	 DC-experiment	 is	 het	 meest	 frequent	 vermelde	 van	 alle	
Maharishi-effect-onderzoeken:	Dr.	Hagelin	werd	zelfs	uitgenodigd	om	het	te	
bespreken	in	What	the	Bleep	Do	We	Know	en	The	Secret,	twee	films	over	de	
mogelijkheden	van	bewustzijn	als	een	veld.	Maar	het	leverde	nog	steeds	bij-
zonder	weinig	 op	 in	 termen	 van	 een	massaal	 opnemen	 van	 de	Maharishi-
effect-technologieën.	

Mensen	 waren	 er	 blijkbaar	 nog	 steeds	 niet	 klaar	 voor	 om	 hun	 machine-
paradigma	bril	al	af	te	gooien.	

Gelukkig	meldde	zich	uiteindelijk	een	andere	particuliere	donor	aan,	waar-
door	het	meest	recente	experiment	in	de	V.S.	kon	plaatsvinden.	

Experiment	19:	het	experiment	van	100	miljoen		

Titel:	Societal	violence	and	collective	consciousness:	reduction	of	U.S.	homicide	and	ur-
ban	violent	crime	rates												
Auteurs:	Michael	C.	Dillbeck	and	Kenneth	L.	Cavanaugh	 	 	 	 	
Referentie:	SAGE	Open.	2016;	April-June:	1-16,	SAGE	Open	March	14,	2017	
	
In	2006	vonden	Howard	en	Alice	Settle	dat	de	Verenigde	Staten	lang	genoeg	
op	de	regering	hadden	gewacht	om	een	professionele	groep	Yogische	Vlie-
gers	op	te	richten.	Ze	besloten	het	gewoon	zelf	te	doen.	

Tijdens	het	grootste	deel	van	de	jaren	80	was	de	groep	Yogische	Vliegers	in	
Fairfield	groter	dan	het	vereiste	aantal	om	het	effect	voor	de	volledige	VS	te	
creëren.	Maar	 tijdens	de	 jaren	90	daalden	de	aantallen	opnieuw.	De	meest	
dringende	 reden	 om	 coherentie	 te	 creëren	 –	 de	 nucleaire	 dreiging	 van	 de	
koude	 oorlog	 stoppen	 –	 was	 voorbij,	 en	 men	 kon	mensen	 geen	 jarenlang	
blijven	vragen	om	vrijwilligerswerk	te	blijven	doen.		

Hoewel	een	kerngroep	tussen	de	500	en	de	1000	Yogische	Vliegers	naar	de	
gouden	 koepels	 bleef	 komen	 om	hun	 groepsmeditaties	 te	 doen,	 begonnen	
steeds	meer	mensen	thuis	te	blijven.	

De	Settles	besloten	om	dit	te	veranderen	door	iedereen	die	Yogisch	Vliegen	
als	beroep	wou	uitoefenen	gewoon	een	loon	te	geven.	Ze	kondigden	aan	dat	
ze	bereid	waren	om	op	die	manier	meer	dan	1000	Yogische	Vliegers	 te	 fi-
nancieren.	Ze	zouden	dit	doen	deels	via	lokale	Yogische	Vliegers	die	ze	een	
loon	zouden	betalen,	deels	door	een	groep	Vedische	Pandits	uit	India	over	te	
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brengen	 (ze	 bouwden	 voor	 hen	 een	 speciaal	 dorp	 ten	 noorden	 van	 Fair-
field).	

Uiteindelijk	hielden	ze	dit	project	meer	dan	acht	 jaar	 in	 stand	en	gaven	ze		
bijna	100	USD	miljoen	uit	aan	het	project.	

Vooral	tijdens	de	eerste	vier	jaar	(januari	2007	tot	januari	2011)	had	dit	als	
resultaat	 dat	 de	 aantallen	 Yogische	 Vliegers	 terug	 continu	 de	 minimum-
drempel	bereikten	om	een	effect	te	creëren	voor	de	volledige	VS.	Volgens	de	
vierkantswortel	 van	 de	 1%-formule	 was	 dit	 ongeveer	 1700	 mensen	 voor	
een	bevolking	die	tegen	dan	gegroeid	was	tot	300	miljoen.	Nadat	de	aantal-
len	sinds	begin	jaren	90	tot	eind	2006	ver	onder	de	drempel	van	1700	wa-
ren,	 en	 eerder	 tussen	 500	 en	 1000	 schommelden,	 was	 dit	 de	 eerste	 keer	
sinds	de	late	jaren	80	dat	de	groep	terug	groot	genoeg	was	om	opnieuw	de	
volledige	VS	te	beïnvloeden.	

Dit	was	een	mooie	kans	voor	nog	een	reeks	onderzoeken.	

Toen	het	initiatief	eind	2006	werd	aangekondigd,	organiseerden	de	weten-
schappers	 nogmaals	 een	 serie	 van	 persconferenties	 waar	 ze	 voorspelden	
dat	 de	 criminaliteit	 over	 het	 hele	 land	 terug	 zou	 dalen,	 zodra	 het	 vereiste	
aantal	Yogische	Vliegers	bereikt	was.	

Zoals	altijd	gebeurde	het	precies	zoals	voorspeld.	Vanaf	2007	begon	de	cri-
minaliteit	met	4-5%	per	jaar	te	dalen,	gelijkaardig	aan	de	veranderingen	die	
we	zagen	in	de	beginjaren	80	toen	de	groepsgrootte	in	Fairfield	voor	de	eer-
ste	keer	de	drempel	bereikte.	

Maar	toen,	 in	2008,	gebeurde	er	 iets	onverwacht.	Lehman	Brothers	stortte	
ineen	en	de	financiële	crisis	begon.	

Miljoenen	 verloren	hun	werk	 en	elke	deskundige	 in	 criminele	 statistieken,	
alsook	bijna	iedereen	bij	de	politie	in	de	VS	voorspelde	dat	we	opnieuw	een	
sterke	 stijging	 zouden	zien	 in	misdaad.	Dit	 gebeurt	 immers	altijd	wanneer	
de	werkloosheid	stijgt.	

Toch	gebeurde	het	deze	keer	niet.	

De	criminaliteit	bleef	dalen,	met	ongeveer	5%	per	jaar,	zelfs	tijdens	het	top-
punt	van	de	 financiële	 crisis	 toen	de	werkloosheid	 twee	keer	zo	hoog	was	
als	normaal.	Tegen	2010	waren	het	aantal	moorden	en	gewelddadige	mis-
daden	met	20%	gedaald	 over	de	hele	VS,	ondanks	het	 feit	dat	alle	omstan-
digheden	een	sterke	stijging	voorspelden.	

Hier	zijn	de	maandelijkse	moord-	en	misdaadcijfers	van	2003	tot	2011	(per	
100	000	burgers).	
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Zoals	 je	 kan	 zien,	 heeft	 de	 criminaliteit	 seizoensgebonden	 tendensen.	 Zij	
stijgt	in	de	zomer	en	daalt	in	de	winter.	Maar	je	kan	nog	steeds	duidelijk	de	
lange-termijn	tendensen	zien,	een	stijging	vóór	2007,	en	een	daling	daarna,	
precies	zoals	voorspeld*.	

Door	 gebruik	 te	maken	 van	 de	 statistieken25	van	 de	 FBI	 is	 het	 relatief	 ge-
makkelijk	 om	 te	 berekenen	 dat	 bijna	 800	000	 gewelddadige	misdaden	 en	
10	000	moorden	voorkomen	werden	van	2007	tot	2012	in	vergelijking	met	
de	tendensen	van	de	vorige	5	jaar.	

Maar	dat	was	slechts	één	variabele.	Net	als	we	voordien	vaak	gezien	hebben,	
veroorzaakt	 een	 verandering	 in	 het	 collectieve	 bewustzijn	 niet	 alleen	 een	
daling	in	de	criminaliteit,	maar	verbetert	het	vele	verschillende	gebieden	op	
hetzelfde	moment.	

Veel	overtuigender	:	doe	je	eigen	onderzoek	

Onderzoekers	hebben	niet	altijd	de	tijd	om	elk	gebied	dat	door	het	Maharis-
hi	effect	beïnvloed	wordt,	 te	bestuderen.	Dus,	voor	de	 lol,	besloot	 ik	om	te	
zien	of	ik	zelf	iets	kon	vinden.	

Auto-ongelukken	bleken	een	variabele	te	zijn	die	ook	consistent	daalde	als	
gevolg	van	het	Maharishi-Effect.	 Ik	wou	dus	een	objectieve	bron	met	gege-
vens	over	auto-ongelukken	vinden	en	kijken	of	er	een	merkbaar	effect	was	
gedurende	dezelfde	periode	van	vijf	jaar.	Het	bleek	eigenlijk	heel	gemakke-
lijk	 te	 zijn.	 Het	 aantal	 dodelijke	 ongelukken	 per	 honderd	miljoen	 gereden	
mijl	was	beschikbaar	op	Wikipedia26,	met	 jaarlijkse	gegevens	van	1921	tot	
2015.	De	cijfers	vertoonden	een	voortdurende	afname,	wat	normaal	 is.	Zo-
dra	oudere	wagens	 vervangen	worden	door	nieuwere	met	 een	betere	 vei-
ligheidstechnologie	(airbags,	enz.),	zou	je	minder	doden	verwachten.	

Toch	was	 het	 duidelijk	 dat	 de	 groep	 Yogische	 Vliegers	 een	 effect	 hadden.	
Van	2001	tot	2006	daalde	het	aantal	slachtoffers	met	slechts	1,2%	per	jaar.	

																																																																				
*	SAGE	Open.	2016;April-June:1-16.	
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Maar	 van	2007	 tot	 2011	daalde	het	met	 5,9%	per	 jaar,	wat	 neerkwam	op	
een	extra	daling	van	20%	over	de	vier	jaar	vergeleken	met	eerdere	trends.	

Net	 zoals	 bij	 criminaliteit	was	 dit	 erg	 vergelijkbaar	met	 de	 veranderingen	
die	 vastgesteld	werden	 in	 de	 vorige	 experimenten.	 Een	 vlugge	 berekening	
toonde	aan	dat	 tussen	 januari	2007	en	december	2010,	maar	 liefst	20	204	
levens	gered	werden.	

Maar	 zodra	 de	 groep	 Yogische	 Vliegers	 verminderde,	 verdween	 het	 effect	
ook.	Van	2011	tot	2015	steeg	het	aantal	auto-ongelukken	met	2%	per	 jaar.	
De	laatste	keer	dat	het	aantal	auto-ongelukken	over	een	periode	van	4	jaar	
steeg,	was	in	1964.	

Voor	mij	is	het	feit	dat	ik	mijn	eigen	analyse	kon	uitvoeren,	nog	veel	overtui-
gender	dan	het	onderzoek	van	anderen	te	lezen.	

Sindsdien,	net	voor	de	deadline	van	het	manuscript	voor	dit	boek,	hebben	
de	Maharishi-effect	onderzoekers	dezelfde	analyse	gedaan,	met	bijna	exact	
dezelfde	resultaten.	Zij	stelden	een	daling	van	20,6%	vast	en	19	435	minder	
verkeersdoden.	Zij	konden	echter	ook	de	kans	berekenen	dat	zo	een	ingrij-
pende	 verandering	 	 bij	 toeval	 kon	 opgetreden	 zijn:	 3,7	 op	 tien	 biljoen	
(p=.00000000000037).	

	

Bovendien	ontdekten	ze	ook	dat	het	aantal	van	alle	andere	doden	bij	andere	
ongelukken	daalde	met	13,5%	over	dezelfde	periode,	waardoor	bijkomend	
16	795	levens	gered	werden.	(p=.0000084).	

En	dat	is	nog	niet	alles.	Net	vóór	dit	boek	naar	de	drukker	ging,	publiceerde	
Sage	Open	nog	twee	onderzoeken.	Die	 toonden	aan	dat	de	kindersterfte	 in	
dezelfde	periode	ook	met	12%	gedaald	was	 in	vergelijking	met	vorige	ten-
densen,	waardoor	nog	eens	992	levens	gered	werden.	Het	aantal	drug	gere-
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lateerde	 doden	 zakte	 anderzijds	met	 een	 kolossale	 30,4%	 tijdens	 dezelfde	
periode,	wat	betekent	dat	nog	eens	24	425	levens	gespaard	bleven.	

Als	we	dit	 allemaal	 samenvoegen,	dan	betekent	het	dat	de	groep	Yogische	
Vliegers	niet	minder	dan	71	500	 levens	gered	heeft	 (10	000	minder	moor-
den,	 36	000	 minder	 dodelijke	 ongelukken,	 1000	 minder	 kindersterfte,	 en		
24	500	minder	drug	gerelateerde	doden).	De	vraag	 is	nu	hoeveel	“waarde”	
dit	gecreëerd	had	voor	de	regering	van	de	VS?	

De	 Office	 of	 Management	 and	 Budget	 in	 de	 VS	 schat	 de	 waarde	 van	 een	
mensenleven	in	de	VS	tussen	de	$7	miljoen	en	de	$9	miljoen27.	Zelfs	als	we	
de	lagere	waarde	van	$7	miljoen	nemen,	dan	betekent	dit	dat	de	71	500	le-
vens	die	gered	werden,	leiden	tot	een	waarde	van	een	half	biljoen	dollar.	Ja,	
dat	 is	 $500	000	000	000.	En	hier	hebben	we	alleen	maar	het	 aantal	doden	
gerekend	van	de	dingen	die	onderzocht	werden.	We	hebben	nog	niet	over	
de	 andere	besparingen,	 als	 gevolg	 van	de	daling	 in	niet-dodelijke	misdaad	
bijvoorbeeld	 (de	 psychologische	 kostprijs	 bijvoorbeeld	 van	 aanranding	 of	
verkrachting	of	één	van	de	andere	800	000	misdaden	die	voorkomen	wer-
den),	 minder	 verslavingen,	 minder	 materiële	 schade	 als	 gevolg	 van	 auto-
ongelukken,	enz.	

Na	$100	miljoen	uitgegeven	te	hebben	aan	het	project,	waarvan	$50	miljoen	
gedurende	de	 vier	 jaar	dat	 het	 onderzoek	 liep	 (10	000	keer	minder	dan	de	
waarde	die	 gecreëerd	was),	werd	de	 Settle	 familie,	 net	 als	 de	Zimmerman	
familie	voor	hen,	uiteindelijk	geconfronteerd	met	de	werkelijkheid	dat	hun	
fondsen	 niet	 onbegrensd	 waren.	 Uiteindelijk	 moesten	 ze	 geleidelijk	 hun	
steun	 verminderen.	 Vanaf	 2011	daalde	het	 aantal	 Yogische	Vliegers	 onder	
de	 drempel	 voor	 de	 VS	 en	 geleidelijk	 ging	 het	 steeds	 verder	 dalen.	 Tegen	
2015	bleef	de	groep	voortdurend	onder	de	drempel,	en	tegen	2016	opnieuw	
was	ze	bijna	volledig	terug	ontbonden.	De	aantallen	in	de	Fairfield	koepels	
vielen	terug	naar	hun	oude	niveaus	van	ongeveer	500.	Het	is	waarschijnlijk	
geen	toeval	dat	we	nu	zien	hoe	misdaad,	ongelukken	en	alle	andere	variabe-
len	opnieuw	aan	het	 stijgen	zijn.	2015	zag	een	 stijging	 in	auto-ongelukken	
met	10,5%,	de	hoogste	stijging	sinds	1946.	Ze	zagen	ook	terug	een	felle	stij-
ging	van	de	misdaad.		

Niemand	kon	verklaren	waarom.		

Dus	hier	hebben	we	nog	maar	eens	een	verhaal	over	heldenmoed…	en	een	
compleet	gebrek	aan	steun	van	de	instelling	die	het	meest	voordeel	haalt	uit	
deze	technologie:	de	regering.	

De	regering	van	de	VS	zou	eenvoudig	in	staat	zijn	om	een	groep	in	Fairfield	
te	 ondersteunen,	 die	 groot	 genoeg	 is	 om	 opnieuw	 een	 invloed	 te	 creëren	
voor	de	VS	 (zelfs	voor	de	hele	wereld)	met	een	kostprijs	die	voor	hen	een	
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kleinigheid	is,	10	000	keer	minder	dan	het	geld	dat	ze	zouden	besparen.	Het	
enige	wat	ze	moeten	doen,	is	wat	de	Settles	privé	gedaan	hebben,	een	loon	
betalen	aan	een	groep	Yogische	Vliegers	om	opnieuw	het	effect	te	creëren.	

Make	 America	 Great	 Again?	 Iemand?	 In	 een	 paar	weken	 zou	 het	 geregeld	
kunnen	worden.	

De	eerdere	onderzoeken	hebben	aangetoond	dat	met	een	groep	van	onge-
veer	2000	mensen	variabelen	zoals	criminaliteit	en	ongelukken	verbeteren	
met	 ongeveer	 5%	 per	 jaar.	Maar	 de	 eerdere	 lange-termijnstudies	 (experi-
ment	8)	hebben	aangetoond	dat,	als	de	groep	tweemaal	zo	groot	wordt,	het	
effect	meer	dan	4	keer	groter	wordt.	Met	een	groep	van	4000	mensen	zou-
den	de	verwachte	verbeteringen	bijna	30%	per	jaar	zijn	(in	Washington	za-
gen	ze	al	op	een	paar	weken	een	daling	van	20%	in	de	criminaliteit).	Dit	be-
tekent	dat	het	effect	bijna	onmiddellijk	merkbaar	zou	zijn,	terwijl	een	lange-
termijneffect	in	slechts	een	paar	jaar	tijd	een	Amerika	zou	creëren	dat	bijna	
onherkenbaar	is.	

Om	het	effect	voor	België	of	Nederland	te	creëren	zijn	de	aantallen	nog	veel	
kleiner.	Volgens	de	vierkantswortel	van	1%	van	de	bevolking	is	dit	330	voor	
de	11	miljoen	inwoners	van	België,	en	412	voor	de	17	miljoen	inwoners	van	
Nederland.	Een	peulschil	dus.	Best	is	echter	om	de	groep	twee	keer	groter	te	
maken	 dan	 het	 minimumaantal,	 omdat	 dan	 de	 verbeteringen	 veel	 sneller	
plaatsvinden.	

Dat	is	de	echte	redenen	waarom	we	aan	iedereen	vragen	om	de	link	om	dit	
boek	gratis	te	downloaden	(of,	nog	beter,	een	kopie	van	het	boek	zelf)	door	
te	 sturen	naar	 alle	 politici	 en	 regeringsleiders	 en	hun	 te	 vragen	om	het	 te	
lezen.	Iedereen	wint	erbij	(okay,	niet	iedereen,	diegenen	die	geld	verdienen	
aan	 negatief	 gedrag	 -	 verslavingen,	 ziektes,	 wapens,	 enz.,	 -	 zullen	 hun	 in-
komsten	 wellicht	 behoorlijk	 zien	 dalen).	 Ga	 naar	
www.veldparadigma.com/politiek	 om	 de	 contactgegevens	 van	 de	 politici	
die	het	dichts	bij	jouw	staan	te	vinden.	

In	geval	de	regeringen	te	traag	zijn,	dan	hebben	we	natuurlijk	nog	heel	wat	
miljardairs	die	beloofd	hebben	om	een	groot	deel	van	hun	rijkdom	weg	 te	
schenken	om	de	wereld	een	betere	plek	te	maken.	Aangezien	er	niets	anders	
is	dat	zelfs	maar	in	de	buurt	komt	van	deze	technologie,	zouden	ze	hier	al-
lemaal	erg	geïnteresseerd	in	moeten	zijn,	zodra	ze	weten	dat	het	bestaat	en	
begrijpen	hoe	het	werkt.	De	kostprijs	om	een	groep	van	300-400	Yogische	
Vliegers	 te	 onderhouden	 in	 België	 of	 Nederland	 (of	 zelfs	 een	 groep	 van	
16	000	in	India)	zou	voor	hen	nog	steeds	kleingeld	zijn.	



	 300	

Gelukkig	zijn	er	een	paar	regeringen	in	de	wereld	die	wel	bereid	waren	deze	
kans	 te	 grijpen	om	het	 lot	 van	hun	 land	 te	 veranderen.	Dat	 brengt	 ons	bij	
ons	laatste	experiment.	

Experiment	20:	de	eerste	Maharishi	effect	experimenten	 in	 samen-
werking	met	regeringen	van	Mozambique	en	Cambodja	
Ongepubliceerd	experiment	

In	 juli	1992	ontving	president	Dr.	Alberto	 Joaquin	Chissano	van	Mozambi-
que	 ongewoon	 bezoek.	 Een	 groep	 vertegenwoordigers	 van	 de	 TM-
organisatie	die	beweerden	dat	ze	een	einde	konden	maken	aan	alle	proble-
men	van	het	land.	

Ontelbare	 andere	 staatshoofden	 hadden	 bezoek	 gekregen	 van	 vertegen-
woordigers	van	Maharishi.	Maar	het	verschil	hier	was	dat	President	Chissa-
no	 besloot	 om	 er	 iets	mee	 te	 doen.	 Zo	werd	 hij	 het	 eerste	 staatshoofd	 ter	
wereld	dat	het	Maharishi	effect	voor	zijn	land	gebruikte.	Hij	verwoordde	het	
zelf	zo:	

“Eerst	heb	ik	zelf	het	beoefenen	van	Transcendente	Meditatie	geleerd.	Dan	heb	
ik	 de	 praktijk	 in	 mijn	 dichte	 familie	 geïntroduceerd,	 daarna	 bij	 de	 rest	 van	
mijn	 familie,	 bij	mijn	 kabinet	 van	ministers,	mijn	 regeringsambtenaren,	 dan	
bij	het	leger.	Het	resultaat	was	politieke	vrede	en	evenwicht	in	de	gemoedsge-
steldheid	van	mijn	land.”	

Tegen	februari	1993,	in	minder	dan	zes	maanden,	hadden	meer	dan	16	000	
soldaten	 in	Mozambique	TM	geleerd,	en	3000	het	TM-Sidhi	programma	en	
Yogisch	Vliegen.	Net	als	altijd	begonnen	de	dingen	ingrijpend	te	veranderen	
zodra	de	Yogische	Vliegers	hun	ding	deden.	De	17	jaar	durende	burgeroor-
log	kwam	plots	ten	einde	en	de	economie	begon	zich	herop	te	bouwen.	

Mozambique	was	 in	1992	het	armste	 land	 ter	wereld.	Tegen	1997	groeide	
de	economie	met	12,4%	per	jaar,	het	hoogste	in	Afrika.	Tegen	2000	had	Mo-
zambique	de	snelst	groeiende	economie	ter	wereld.	

In	1999	schreef	de	New	York	Times:	

Zeven	 jaar	nadat	de	geweren	stil	gevallen	zijn,	hoor	 je	overal	het	geluid	van	
drilboren.	Nieuwe	hotels	verrijzen,	nieuwe	scholen	gaan	open,	en	nieuw	gepla-
veide	wegen	rollen	zich	uit	over	het	land.	

Het	door	oorlog	verscheurde	en	ooit	verwoeste	platteland	staat	vol	maïs,	cas-
hewnoten	en	mango’s.	De	 inflatie	 is	naar	 	2%	gedaald,	van	70%	in	1994.	De	
economie	 is	 sinds	 1996	met	 een	 gemiddelde	 van	 10%	per	 jaar	 gegroeid.	 Na	
jaren	te	moeten	vertrouwen	op	voedselschenkingen,	teelt	Mozambique	nu	bij-
na	voldoende	om	zichzelf	te	voeden.	
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Ooit	het	symbool	van	de	rampzalige	oorlogen	in	Afrika	is	Mozambique	nu	een	
succesverhaal.	

President	 Chissano	was	 de	 eerste	 president	 die	 de	 simpele	waarheid	 aan-
vaardde	dat	vrede	begint	in	onze	eigen	geest.	

Waarvoor	 hebben	 we	 deze	 steun	 van	 de	 natuur	 nodig,	 deze	 coherentie,	 dit	
Verenigd	Veld?	We	willen	dat	het	de	vrede	 in	de	wereld	bewaart.	We	hebben	
gevochten	voor	vrijheid	en	vrede,	en	we	willen	vrede	om	ons	land	te	ontwikke-
len	en	om	de	wereld	te	verbeteren…	vrede	 is	de	basis	van	ontwikkeling.	Deze	
vrede	moet	beginnen	in	onze	eigen	geest.	

Maar	 zelfs	 dit	 project	 kwam	 uiteindelijk	 ten	 einde.	 Toen	 de	 ambtstermijn	
van	 President	 Chissano	 in	 2005	 ten	 einde	 kwam,	 begrepen	 zijn	 opvolgers	
het	 Maharishi	 effect	 niet.	 Ze	 zagen	 de	 verbinding	 niet	 (of	 wilden	 het	 niet	
zien)	tussen	de	groepen	Yogische	Vliegers	en	de	plotse	uitbarsting	van	vre-
de.	Ze	voelden	de	nood	dus	niet	om	het	project	verder	te	zetten.	Zodoende	
werd	het	legerproject	geleidelijk	stopgezet.	De	spanningen	en	de	burgercon-
flicten	in	het	land	zijn	als	gevolg	recent	weer	opgelaaid.	

Chissano	is	nu	aan	het	proberen	een	nieuwe	groep	Yogische	Vliegers	samen	
te	brengen,	door	in	zijn	land	een	Maharishi	school	op	te	richten.	

Rond	hetzelfde	moment	dat	President	Chissano	zijn	groep	Yogische	Vliegers	
in	Mozambique	begon,	startte	ook	de	regering	van	Cambodja	met	de	oprich-
ting	van	een	groep,	door	een	Maharishi	universiteit	te	openen.	De	volgende	
paar	 jaren	was	hun	groep	Yogische	Vliegers	groot	genoeg	om	het	volledige	
land	te	beïnvloeden.	

Op	 dat	 moment	 stond	 Cambodja	 naast	 Mozambique	 gerangschikt	 als	 één	
van	de	armste	landen	ter	wereld,	verscheurd	door	burgeroorlog	en	door	het	
gewelddadige	Rode	Khmer-regime.	Zodra	de	groep	Yogische	Vliegers	begon	
samen	te	komen,	daalde	de	 inflatie	drastisch,	van	meer	dan	100%	per	 jaar	
naar	onder	de	5%.	De	economische	groei	haalde	een	gemiddelde	van	meer	
dan	5%	tussen	1992	en	2002.	Cambodja	steeg	24	plaatsen	op	de	internatio-
nale	 ranglijst	 van	 economische	 welvaart.	 De	 universiteit	 is	 vandaag	 nog	
steeds	 actief	 en	 heeft	 nog	 steeds	 de	 volledige	 ondersteuning	 van	 de	 rege-
ring.	

Regeringen	hebben	dus	 reeds	het	Maharishi	 effect	ondersteund...	 het	 enige	
wat	we	nodig	hebben,	is	nog	een	paar		die	dit	doen.	

Wat	besliste	de	regering	van	Guinee-Bissau	uiteindelijk?	

We	moeten	 nog	 steeds	 het	 verhaal	 afmaken	waarmee	we	 begonnen	 zijn	 :	
onze	ontmoeting	met	de	president	van	Guinee-Bissau.	
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Gezien	de	indrukwekkende	resultaten	die	we	de	president	en	zijn	ministers	
hadden	 getoond,	 en	 het	 enthousiasme	waarmee	 ze	 onthaald	 werden,	 was	
onze	delegatie	er	van	overtuigd	dat	ze	ons	aanbod	om	de	toekomst	van	hun	
land	te	veranderen	zouden	aannemen.	

Na	 een	 paar	 uren	 beraadslagen	 kwamen	 de	ministers	 terug.	 Ze	 vertelden	
ons	dat	hoe	zeer	ze	ons	voorstel	ook	waardeerden,	ze	geen	beslissing	kon-
den	nemen	tot	dit	besproken	was	in	het	parlement.	Iedereen	in	onze	delega-
tie	wist	wat	dat	betekende…	dat	er	heel	waarschijnlijk	niets	zou	gebeuren.	

Het	verschil	met	Mozambique	was	dat	President	Chissano	zelf	kon	beslissen.	
Dat	betekent	dat	ze	slechts	één	persoon	moesten	opleiden	in	de	manier	van	
denken	 van	 het	 veldparadigma,	 waarin	 het	 onderzoek	 van	 het	 Maharishi	
effect	zinvol	zou	klinken.	Maar	vanaf	het	moment	dat	politici	en	de	publieke	
opinie	erin	betrokken	worden,	dan	lijkt	het	hopeloos.	Politici	doen	wat	hun	
kiezers	willen,	 en	 kiezers	 zullen	 niets	 steunen	wat	 op	 het	 eerste	 zicht	 als	
volkomen	onzin	lijkt.		

Zoals	we	verwacht	hadden,		gebeurde	er	uiteindelijk	niets	in	Guinee-Bissau.	

In	2007,	één	jaar	na	ons	bezoek	aan	Guinee-Bissau,	ontving	Dr.	Chissano	de	
African	 Leadership-onderscheiding	 –	 één	 van	 de	 hoogste	 onderscheidingen	
die	een	Afrikaanse	leider	kan	krijgen,	samen	met	een	prijs	van	$5	miljoen.	

In	 diezelfde	 periode	 werd	 de	 president	 van	 Guinee-Bissau	 door	 zijn	 eigen	
leger	vermoord.	

	

Laten	we	hopen	dat	meer	landen	het	voorbeeld	van	Mozambique	zullen	vol-
gen	in	plaats	van	dat	van	Guinee-Bissau.		

Andere	tijden.	

Sinds	ons	bezoek	aan	Guinee-Bissau	10	jaar	geleden	is	er	veel	veranderd	in	
de	wereld.	Dankzij	de	Sociale	Media	kan	iets	dat	fundamenteel	goed	is	voor	
de	wereld	 zich	nu	 veel	 sneller	 verspreiden.	Wat	mensen	weten	 en	de	me-
ning	die	 zij	 vormen,	hangt	niet	 langer	af	van	de	massamedia	 (die	vaak	ge-
controleerd	konden	worden,	door	partijen	met	hun	eigen	agenda).	Vandaag	
kunnen	mensen	zelf	beslissen	wat	hun	kennissen	moeten	weten.	

Misschien	is	het	nu	niet	langer	hopeloos	als	de	publieke	opinie	betrokken	is.	
Als	 genoeg	mensen	 begrijpen	wat	 transcenderen	werkelijk	 kan	 doen	 voor	
de	wereld	en	dit	met	elkaar	delen,	dan	zou	de	publieke	opinie	dezer	dagen	
erg	 snel	 kunnen	 veranderen.	 Regeringen	 zouden	 dan	 geen	 andere	 keuze	
hebben	dan	te	volgen.	
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Wie	 weet,	 misschien	 is	 wereldvrede	 slechts	 een	 paar	 tweets	 of	 Facebook	
shares	verwijderd.	

Vijf	manieren	hoe	het	kan	gebeuren…	zonder	kos-
ten	
Regeringen	overtuigen	om	groepen	Yogische	Vliegers	op	te	richten	zou	he-
lemaal	niet	moeilijk	mogen	zijn.	We	hebben	al	gezien	dat	de	kosten	om	der-
gelijke	 groepen	op	 te	 leiden	 en	 in	 stand	 te	houden	veel	 lager	 zijn	dan	 alle	
andere	dingen	ze	ooit	uitgeprobeerd	hebben	om	het	gedrag	van	de	mensen	
te	verbeteren	(zelfs	tot	duizend	keer	lager).	In	dit	hoofdstuk	wordt	het	zelfs	
nog	 beter.	 We	 zullen	 zien	 dat	 het	 oprichten	 en	 behouden	 van	 dergelijke	
groepen	eigenlijk	bijna	helemaal	niets	kost.	

De	effecten	die	de	Yogische	Vliegers	voor	zichzelf	ervaren,	zijn	zo	wezenlijk	
dat	ze	ook	voor	zichzelf	betalen.	We	hebben	al	enkele	voordelen	overlopen.	
Ze	omvatten	niet	alleen	leren	om	onszelf	te	genezen	maar	ook	het	ontwikke-
len	 van	 die	 vaardigheden	 die	 vandaag	 beschouwd	 worden	 als	 de	 meest	
waardevolle	om	onze	economie	te	verbeteren	(en	ook	de	meest	waardevolle	
voor	werkgevers),	maar	waarvoor	 er	weinig	 tot	 geen	 conventionele	 oplei-
dingen	bestaan	(zoals	creatief-problemen-oplossen,	IQ,	EQ,	zelfvertrouwen,	
stress	bestendigheid,	relationele		vaardigheden,	enz.).	

Het	ontwikkelen	van	deze	vaardigheden	behoort	tot	de	belangrijkste	inves-
teringen	die	onze	regeringen,	scholen,	of	werkgevers	kunnen	doen.	Wereld-
vrede	kan	gewoon	een	gratis	neveneffect	zijn.	

Hier	zijn	vijf	manieren	hoe	we	groepen	Yogische	Vliegers	kunnen	oprichten	
met	bijna	geen	onkosten.	

1.	Groepen	Yogische	Vliegers	oprichten	in	scholen	
Het	 beste	wat	we	 voor	 onze	 kinderen	 kunnen	doen	 is	 TM	 invoeren	 in	 het	
leerplan	van	onze	scholen.	Maar	waarom	daar	stoppen?	Als	we	ook	het	ge-
vorderde	TM-Sidhi	programma	en	Yogisch	Vliegen	invoeren	(voor	diegenen	
die	oud	genoeg	zijn,	minimumleeftijd	16),	dan	 is	het	ook	het	beste	wat	we	
voor	ons	 land	kunnen	doen.	De	enige	“kost”	om	groepen	Yogische	Vliegers	
in	scholen	op	te	richten,	behalve	de	onkosten	van	de	initiële	training,	is	dat	
leerlingen	twee	keer	per	dag	45	minuten	investeren	(15	minuten	TM	beoe-
fenen	 plus	 nog	 eens	 30	minuten	 voor	 het	 beoefenen	 van	 TM-Sidhi	 en	 Yo-
gisch	vliegen),	waardoor	er	minder	uren	per	schooldag	overblijven	voor	het	
leerplan.	

Het	voordeel	is	dat:	
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1.	De	leerlingen	veel	aandachtiger	zijn	gedurende	de	rest	van	de	dag.	Ze	le-
ren	veel	sneller,	en	de	 lessen	worden	efficiënter	zodat	meer	geleerd	wordt	
in	minder	tijd.	Uiteindelijk	wordt	de	tijd	die	verloren	gaat	aan	het	beoefenen	
van	het	TM-Sidhi	programma	en	Yogisch	Vliegen	teruggewonnen	doordat	de	
prestaties	van	de	leerlingen	verbeteren	tijdens	de	rest	van	de	dag.	

2.	 Aanvullend	 op	 de	 kennis	 die	 leerlingen	 uit	 boeken	 verwerven,	 gaan	 ze	
vaardigheden	 leren	 die	 echt	 van	 belang	 zijn	 in	 het	 leven.	 In	 een	 tijdperk	
waar	 alle	 informatie	 ter	 wereld	 slechts	 één	 Google	 search	 verwijderd	 is,	
blinken	mensen	 nog	 zelden	 uit	 op	 basis	 van	 de	 hoeveelheid	 kennis	 die	 ze	
bezitten	(buiten	een	algemene	basiskennis,	uiteraard).	Ze	springen	er	 inte-
gendeel	uit	omwille	van	de	eerder	vermelde	vaardigheden	die	niet	uit	boe-
ken	 geleerd	 kunnen	 worden,	 zoals	 leervermogen,	 creatief-problemen-
oplossen,	 IQ,	EQ	en	relationele	vaardigheden.	Al	deze	gebieden	verbeteren	
spontaan	bij	 transcenderen	en	groeien	 zelfs	nog	veel	 sneller	wanneer	kin-
deren	het	TM-Sidhi	programma	en	Yogisch	Vliegen	 leren,	vooral	als	ze	het	
dan	ook	in	grote	groepen	samen	beoefenen.	

Dat	 is	waarom	de	kinderen	van	de	Maharishi	school	nog	steeds	de	wereld-
kampioenschappen	in	Creatief	problemen	oplossen	winnen,	zelfs	al	hebben	
honderden	andere	scholen	intussen	de	TM-techniek	ook	in	hun	schoolleer-
plan	 ingevoerd.	 Ze	 hebben	 nog	 steeds	 een	 oneerlijk	 voordeel,	 gezien	 de	
meeste	 onder	 hen	 ook	 Yogisch	 Vliegen	 geleerd	 hebben,	 en	 het	 bovendien	
kunnen	beoefenen	als	lid	van	de	grote	groep	in	Fairfield,	wat	het	effect	nog	
velen	malen	sterker	maakt.	Laten	we	hopen	dat	dit	oneerlijke	voordeel	 te-
genover	 al	 die	 arme	 andere	 competitiedeelnemers	weldra	 zal	 verdwijnen,	
wanneer	we	overal	dergelijke	grote	groepen	hebben.	

Zouden	we	niet	willen	dat	elke	school	ter	wereld	allereerst	begint	met	kin-
deren	 te	 leren	 om	hun	 volledige	 hersenpotentieel	 te	 ontwikkelen?	 Zou	dit	
op	zichzelf	niet	de	beste	investering	zijn	die	onze	regeringen	kunnen	doen?	
Wereldvrede	kan	dan	gewoon	een	gratis	neveneffect	zijn.	

2.	Groepen	Yogische	Vliegers	in	bedrijven		

Stel	je	voor	dat	een	bedrijf	zijn	werknemers	zou	betalen	om	TM	en	Yogisch	
Vliegen	te	leren	en	het	te	beoefenen	tijdens	de	werkuren.	Dit	bedrijf	zou	dan	
investeren	in	het	belangrijkste	kapitaal	dat	het	bezit:	zijn	werknemers.	

De	 vaardigheden	 die	 we	 voordien	 vermeld	 hebben	 (creatief-problemen-
oplossen,	 IQ,	 EQ,	 enz.)	 worden	 normaal	 gezien	 beschouwd	 als	 talenten	 –	
mensen	zijn	er	ofwel	goed	in	of	niet.	Mensen	die	er	goed	in	zijn	worden	be-
schouwd	als	 erg	waardevol	 en	 kunnen	 steeds	hogere	 lonen	 eisen	 van	hun	
werkgevers.	
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Maar	wat	als	we	elke	 fabrieksarbeider,	of	elke	werknemer	van	 laag	niveau	
kunnen	 opleiden	 om	 meer	 van	 hun	 hersenpotentieel	 te	 ontwikkelen?	 De	
“kost”	hiervan	zou	zijn	dat	ze	ongeveer	20%	van	hun	werktijd	uitgeven	aan	
het	 beoefenen	 van	 TM,	 TM-Sidhi	 en	 Yogisch	 vliegen,	 wat	 een	 significante	
kost	is.	Maar	zolang	de	voordelen	de	kosten	compenseren,	is	het	een	zinvol-
le	investering.	

Dit	werd	uitgetest	 in	een	middelgrote	 fabriek	 in	de	chemische	sector	 in	de	
VS,	waar	de	werknemers	TM	konden	leren	en	het	beoefenen	als	onderdeel	
van	hun	werkroutine.	De	resultaten	waren	spectaculair.	Naargelang	het	per-
centage	 van	werknemers	 die	 TM	 beoefenden	 groeide,	 verhoogden	 de	 ver-
koopinkomsten,	 steeg	 de	 productiviteit,	 waren	 er	 minder	 ziektedagen,	 en	
groeide	de	algemene	winst.28	

	

	

De	 correlatie	 is	duidelijk.	De	grafieken	hierboven	 tonen	dat	 zelfs	 al	daalde	
het	 aantal	 effectieve	 werkuren	 (want	 de	 werknemers	 gebruikten	 nu	 een	
deel	 van	 hun	 werktijd	 om	 TM	 te	 beoefenen),	 de	 productiviteit	 (de	 totale	
hoeveelheid	 afgewerkte	 producten	 gedeeld	door	de	 totale	 hoeveelheid	 ge-
werkte	uren,	de	TM-tijd	inbegrepen)	eigenlijk	vermeerderde	van	1,4	tot	2	–	
een	stijging	van	40%.	

De	 TM-beoefening	 deed	 dus	meer	 dan	 alleen	 voor	 zichzelf	 betalen	 (als	 de	
productiviteit	hetzelfde	was	gebleven,	dan	had	het	ook	al	voor	zichzelf	be-
taald,	maar	het	 steeg	effectief).	Dit	bedrijf	 zag	een	 significante	 stijging	van	
hun	winsten.	

Dit	 is	waarom	 steeds	meer	 bedrijven	 nu	 betalen	 om	hun	werknemers	 TM	
(en	 Yogisch	 Vliegen)	 	 te	 laten	 beoefenen	 tijdens	 de	werkuren:	 het	 is	 goed	
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voor	hun	winst.	Elk	voordeel	voor	de	samenleving	via	het	Maharishi	effect	
komt	dan	als	een	gratis	neveneffect.	

Hier	 is	een	 leuke	video	over	hoe	Oprah	beschrijft	wat	er	gebeurde	 toen	ze	
betaalde	om	alle	400	werknemers	in	haar	bedrijf	TM	te	laten	leren	(3	minu-
ten):	www.veldparadigma.com/oprah/	

3.	Yogische	Vliegende	gevangenen		

Dit	 is	 vanzelfsprekend.	 Gevangenen	 hebben	 meestal	 veel	 tijd.	 Bovendien	
hebben	ze	meer	nood	aan	transcenderen	dan	eender	wie,	gezien	zij	meestal	
met	 aardig	wat	 stenen	 in	 hun	 rugzak	 rondlopen.	De	 kostprijs	 om	groepen	
Yogische	Vliegers	 in	de	gevangenissen	op	te	richten	 is	vrijwel	nihil.	Gezien	
we	niet	zouden	moeten	betalen	voor	hun	tijd.	Transcenderen	 is	bovendien	
het	meest	doeltreffende	 rehabilitatieprogramma	voor	 gevangenen	dat	 ooit	
onderzocht	werd,	omdat	het	dat	ene	fundamentele	probleem	in	de	hersenen	
herstelt	 dat	 ervoor	 zorgt	 dat	mensen	 criminelen	 worden	 (het	 reactiveren	
van	de	prefrontale	hersenschors).	Dit	is	een	probleem	dat	geen	enkel	ander	
rehabilitatieprogramma	kan	aanpakken,	met	als	gevolg	dat	alle	andere	pro-
gramma’s	grotendeels	ondoeltreffend	zijn.	

Verschillende	onderzoeken	hebben	zowel	beter	gedrag	in	de	gevangenis	als	
een	significante	daling	in	recidivisme	aangetoond	bij	gevangenen	die	TM	en	
Yogisch	Vliegen	leren.		

Voor	 meer	 informatie	 (en	 een	 paar	 zeer	 inspirerende	 video’s)	 ga	 naar	
www.davidlynchfoundation.org/prisons.html	

Het	enige	nadeel	met	deze	strategie	is	dit:	als	het	werkt,	dan	zal	de	gevange-
nisbevolking	 op	 langere	 termijn	 significant	 dalen.	 Dit	werd	 vastgesteld	 bij	
een	 gevangenisprogramma	 in	 Senegal	 dat	 door	 de	 regering	 gesponsord	
werd,	en	waar	11	000	gevangenen	TM	leerden.	Het	project	was	zo	succesvol	
(daling	van	recidivisme	met	95%)	dat	de	regering	uiteindelijk	drie	gevange-
nissen	moest	sluiten.	Er	waren	gewoon	geen	gevangenen	meer.		

Het	draait	echter	niet	alleen	rond	recidivisme.	Als	de	groepen	Yogische	Vlie-
gers	beginnen	hun	effect	te	creëren,	dan	zullen	er	ook	veel	minder	mensen	
de	gevangenis	ingaan,	omdat	de	criminaliteit	in	het	hele	land	zal	dalen.	

Het	is	dus	een	goede	manier	om	op	korte	termijn	groepen	Yogische	Vliegers	
te	creëren	maar	is	(hopelijk)	niet	de	beste	lange	termijn	strategie.	Alhoewel	
ik	er		zeker	van	ben	dat	niemand	zich	hieraan	zou	storen.	

4.	Groepen	Yogische	Vliegers	oprichten	bij	de	politiediensten	en	in	het	leger			
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De	eerste	taak	van	de	politie	en	het	leger	is	orde	en	vrede	bewaren.	Is	er	een	
betere	manier	om	dit	 te	doen	dan	professionele	vredestichters	 te	worden?	
Ze	zouden	het	slechts	 twee	keer	één	uur	per	dag	moeten	doen,	en	kunnen	
verder	 hun	 normale	 taken	 onderhouden.	 Onderzoek	 heeft	 aangetoond	 dat	
de	tijd	die	geïnvesteerd	wordt	in	Yogisch	Vliegen,	meestal	resulteert	in	100	
tot	 1000	 keer	minder	 tijd	 en	 onkosten	 om	misdaad	 te	 bestrijden	 auto-en	
andere	ongelukken	aan	te	pakken,	enz.	Laat	staan	oorlogen	te	gaan	vechten.	
Het	is	ook	net	ietsje	veiliger.	Bovendien	zouden	de	politieagenten	en	solda-
ten	er	 zoveel	 voordelen	voor	 zichzelf	 uithalen	 (betere	 gezondheid,	minder	
absenteïsme,	enz.)	dat	het	programma	voor	zichzelf	zou	betalen.	

Wat	als	het	vredeskorps	van	de	VN	allemaal	Yogische	Vliegers	zouden	wor-
den	en	op	die	manier	echte	behoeders	van	de	vrede	zouden	worden?	Wat	
als	 elke	 regering	 over	 de	 hele	 wereld	 zijn	 soldaten	 en	 politieagenten	 zou	
opleiden	tot	een	echt	vredeskorps?	

We	zouden	op	een	paar	weken	tijd	wereldvrede	hebben.	

5.	Yogische	vliegende	werklozen		

Mensen	die	geen	werk	vinden	(ongeveer	5%	van	de	bevolking,	in	goede	tij-
den)	 zijn	 een	 enorme	 last	 voor	 de	 samenleving.	 Ze	 ontvangen	 werkloos-
heidsuitkeringen	maar	dragen	erg	weinig	bij	in	ruil.	

Regeringen	willen	niets	liever	dan	ervoor	zorgen	dat	iedereen	een	baan	kan	
vinden.	Maar	dat	is	niet	zo	gemakkelijk.	Meestal	komt	het	neer	op	eenvoudi-
ge	commerciële	wiskunde.	Als	de	kost	om	iemand	te	werk	te	stellen	hoger	is	
dan	de	waarde	die	zij	brengen,	dan	heeft	het	geen	zin	om	hen	aan	te	nemen.	
Werkgevers	kunnen	heel	vaak	onvoldoende	goede	mensen	vinden	voor	de	
banen	 van	 hoog	 niveau,	 terwijl	 de	 jobs	 van	 laag	 niveau	 steeds	 meer	 ver-
dwijnen,	 ofwel	 omwille	 van	 automatisering	 of	 omdat	 het	 bedrijf	 verhuist	
naar	 een	 lage	 loon	 land.	 Opleidingen	 om	 het	 niveau	 van	 de	 vaardigheden	
van	werklozen	te	verhogen	helpen	zelden,	nogmaals	omdat	de	vaardigheden	
die	 tegenwoordig	 het	meest	 gewaardeerd	worden,	 precies	 dat	 soort	 vaar-
digheden	 zijn,	 waarvoor	 je	 niet	 kan	 opgeleid	 worden,	 zoals	 we	 al	 gezien	
hebben	 (creatief-problemen-oplossen,	 IQ,	EQ,	 enz.).	Dit	vereist	 immers	dat	
we	de	hersenen	van	de	mensen	moeten	ontwikkelen,	en	we	weten	niet	hoe	
we	dat	moeten	doen.	

Nu	dus	wel.	

Wat	als	we	iedereen	die	werkloos	is,	vragen	om	een	opleiding	te	volgen	om	
Yogisch	Vlieger	te	worden?	Wat	als	bewezen	is	dat	deze	opleiding	doeltref-
fender	 is	 om	 hun	 hersenpotentieel	 te	 ontwikkelen	 en	 het	 niveau	 van	 hun	
vaardigheden	(en	marktwaarde)	te	verhogen	dan	eender	welke	andere	op-
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leiding?	Wat	als	we	hen	vragen	om	naar	groepssessies	van	Yogisch	vliegen	
te	komen	zolang	als	ze	hun	werkloosheidsuitkering	ontvangen?	

In	België	zijn	er	momenteel	430	000	werklozen,	In	Nederland	meer	dan	één	
miljoen.	Stel	 je	voor	wat	het	zou	doen,	zowel	voor	België	en	Nederland	als		
voor	de	hele	wereld,	 als	we	zelfs	maar	1-2%	van	hen	konden	opleiden	 tot	
Yogische	Vliegers.	

Conclusie:		

Er	zijn	tientallen	manieren	om	groepen	Yogische	Vliegers	op	te	richten	zon-
der	dat	het	de	samenleving	ook	maar	iets	extra	kost.	De	persoonlijke	voor-
delen	die	de	Yogische	Vliegers	ervaren,	doen	veel	meer	dan	de	kosten	beta-
len.	

Het	 gaat	 dus	 niet	 over	 de	 kosten.	 Het	 enige	wat	 nodig	 is	 om	 de	 grootste	
transformatie	 te	 creëren,	die	de	wereld	ooit	gezien	heeft,	 is	dat	voldoende	
mensen	zich	ervan	bewust	worden	dat	deze	programma’s	bestaan	en	gaan	
vragen	dat	we	ze	ook	gaan	gebruiken.	

	

Hoe	 het	 oprichten	 van	 groepen	 Yogische	 Vliegers	 zeer	 winstgevend	
kan	zijn		

Een	 goede	 vriend	 van	 mij,	 Taddy	 Blecher,	 startte	 in	 Zuid-Afrika	 een	 pro-
gramma	om	arme	kinderen	van	de	straat	te	halen,	hen	TM	en	Yogisch	Vlie-
gen	te	 leren	en	hen	een	universitaire	opleiding	te	geven.	Zijn	programma’s	
zijn	zo	succesvol	dat	ze	intussen	ondersteuning	gekregen	hebben	van	enkele	
van	de	meest	 invloedrijke	mensen	in	de	wereld	onder	wie	Nelson	Mandela	
(toen	hij	nog	in	leven	was),	de	Dalai	Lama,	Oprah	Winfrey,	Richard	Branson,	
en	de	Bill	and	Melinda	Gates-stichting.	

Een	interessante	anekdote	is	dat,	toen	zijn	laatste	project,	het	Maharishi	In-
stitute,	van	start	ging,	één	van	de	grote	mijnbedrijven	in	Zuid-Afrika	besliste	
om	hen	hun	kantoorgebouw	in	Johannesburg	te	schenken	(groot	genoeg	om	
900	studenten	te	huisvesten).	In	die	tijd	had	Johannesburg	de	hoogste	crimi-
naliteit	ter	wereld.	Het	was	onmogelijk	om	nog	een	kantoor	te	hebben	in	Jo-
hannesburg	omdat	het	gewoon	te	gevaarlijk	was	voor	hun	werknemers	om	
naar	de	stad	te	komen.	Het	gevolg	was	dat	het	gebouw	eigenlijk	waardeloos	
was.	 (Ze	 hadden	 eerder	 geprobeerd	 om	 het	 voor	 $60	000	 te	 verkopen	 en	
konden	 geen	koper	 vinden.	 Ze	 redeneerden	dus	dat	 het	 beter	was	 om	het	
weg	te	geven	en	er	een	belastingvoordeel	uit	 te	halen).	Maar	zodra	de	stu-
denten	Yogisch	Vliegen	leerden	en	een	groep	vormden	die	groot	genoeg	was	
om	Johannesburg	volledig	te	beïnvloeden,	kelderde	de	criminaliteit	en	keer-
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den	handelszaken	terug.	(Johannesburg	behoort	nu	zelfs	niet	eens	meer	tot	
de	top	50	steden	met	de	hoogste	criminaliteit	ter	wereld.)	

Het	gebouw	wordt	nu	geschat	op	$21	miljoen.	 (De	mijngroep	heeft	 gepro-
beerd	om	hun	donatie	ongedaan	te	maken	en	het	gebouw	terug	te	krijgen,	
maar	dat	is	gelukkig	niet	gelukt)	

In	dit	geval	deed	het	creëren	van	de	groep	Yogische	Vliegers	veel	meer	dan	
voor	zichzelf	betalen.	Zelfs	op	basis	van	de	toegenomen	waarde	van	één	en-
kel	gebouw	was	het	al	enorm	winstgevend.	

Er	is	hoop:	steeds	meer	regeringingsondersteuning.	
	
Naast	Mozambique	 en	 Cambodja	 in	 1993	 zijn	 vooral	 de	 laatste	 jaren	 veel	
meer	 regeringen	 begonnen	met	 het	 oprichten	 van	 groepen	 Yogische	 Vlie-
gers	om	de	toekomst	van	hun	land	te	veranderen,	vooral	(nogmaals)	in	La-
tijns-Amerika:	

• De	regering	van	de	Mexicaanse	provincie	Oaxaca	voerde	TM	en	Yo-
gisch	 vliegen	 in	 450	 scholen	 in	 als	 onderdeel	 van	 het	 leerplan.	 Ze	
leidden	meer	dan	20	000	Yogische	Vliegers	op.	Nu	willen	ze	dit	uit-
breiden	naar	nog	veel	meer	scholen.	

• De	regering	van	Ecuador	heeft	TM	en	Yogisch	Vliegen	een	onderdeel	
gemaakt	 van	 de	 dagelijkse	 routine	 van	 hun	 strijdmacht.	Meer	 dan	
6000	soldaten	in	het	leger,	de	zeemacht	en	de	luchtmacht	beoefenen	
nu	TM	en	 leren	Yogisch	Vliegen.	Ze	hebben	ook	een	contract	gete-
kend	met	de	TM-organisatie	om	TM	in	2000	scholen	in	te	voeren.	

• Een	 katholieke	 priester	 in	 Colombia,	 Father	 Mejia,	 heeft	 een	 pro-
gramma	opgesteld	om	onderdak	 te	verschaffen	aan	straatkinderen	
(waarvan	velen	hun	ouders	verloren	hadden	 in	de	drugsoorlogen).	
Hij	laat	hen	TM	en	Yogisch	Vliegen	leren	om	hen	de	mogelijkheid	te	
bieden	hun	vroegere	trauma’s	te	genezen	en	terzelfder	tijd	het	col-
lectieve	 bewustzijn	 van	 het	 hele	 land	 te	 veranderen.	 Verscheidene	
duizenden	zijn	al	Yogisch	Vliegers	geworden.	
Het	eerste	resultaat	van	het	verhoogde	collectieve	bewustzijn	in	Co-
lombia?	Een	wapenstilstand	tussen	de	Colombiaanse	regering	en	de	
rebellen	van	het	FARC.	Denk	je	dat	dit,	na	een	conflict	van	meer	dan	
50	jaar,	zomaar	per	toeval	gebeurde?	

	
Dit	is	allemaal	prachtig	nieuws.	Maar	de	vraag	kan	en	moet	opnieuw	gesteld	
worden:	“Waarom	alleen	maar	in	Latijns-Amerika?”	

Waarom	volgen	alle	landen	ter	wereld	hun	voorbeeld	niet?		
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Wel,	het	is	nu	echt	wel	aan	jou.	

Je	weet	nu	dat	het	mogelijk	is	–	zelfs	gemakkelijk	-		om	een	nieuwe	toekomst	
voor	je	land	te	creëren:	een	toekomst	zonder	oorlog,	corruptie,	geweld,	eco-
nomische	problemen	en	met	veel	minder	ziekte.	

…	en	lagere	belastingen.	

Heb	ik	dit	al	vermeld?	

Hey,	zelfs	al	ben	ik	intussen	naar	Fairfield	verhuisd,	dan	nog	voel	ik	mij	nog	
steeds	een	Belg,	en	wij	Belgen	betalen	de	hoogste	belastingen	ter	wereld.	Dit	
is	dus	een	gevoelig	punt	voor	mij.	Misschien	ben	 jij	gelukkig	met	de	belas-
tingen	die	je	betaalt.	Maar	ik	weet	dat	ik	het	niet	ben,	vooral	omdat	ik	weet	
dat	 een	 groot	 deel	 ervan	 verspild	word	 aan	 programma’s	 die	 lang	 niet	 zo	
goed	werken	als	wat	in	dit	boek	beschreven	wordt.	

De	vraag	is	nu	:	“Nu	je	dit	weet,	wat	ga	je	ermee	doen?”	

	



	311	

	

Deel	4	:	Ga	je	dit	geheim	houden?	
.	

Krankzinnigheid:	steeds	weer	opnieuw	hetzelfde	doen	en	toch	andere	
resultaten	verwachten	
Albert	Einstein	

	

Okay,	Je	bent	dus	tot	de	ontdekking	gekomen	dat	het	mogelijk	is,	en	zelfs	vrij	
eenvoudig	is,	om	de	wereld	te	veranderen.	Het	enige	dat	nodig	is,	is	dat	vol-
doende	mensen	weten	dat	het	bestaat,	en	begrijpen	hoe	het	werkt.	

Wat	ga	je	nu	doen?	

Zal	 het	 het	 scenario	 zijn	 waar	 je	 “zeer	 inspirerend”	 zegt	 en	 beslist:	 “Hier	
moeten	we	ooit	eens	iets	mee	doen”…om	dan	het	boek	naast	je	neer	te	leg-
gen	en	als	alle	andere	afleidingen	van	het	 leven	het	op	den	duur	in	de	ver-
geethoek	te	laten	duwen…	of	ga	je	nu	er	iets	aan	doen?	

Er	zijn	veel	kleine	dingen	die	je	kan	doen,	die	een	groot	verschil	maken.	We	
hebben	er	al	een	aantal	in	dit	boek	vermeld.	Hier	is	de	volledige	lijst.	

1.	Hou	contact.	 Ik	ben	er	zeker	van	dat	er	heel	wat	inspirerende	nieuwtjes	
zullen	komen	die	we	zullen	willen	delen	met	jou.	

Hier	 is	 alvast	 inspirerend	 nieuws.	 Net	 voor	 deze	 Nederlands	 versie	 in	
druk	ging	kreeg	ik	een	email	van	iemand	van	het	ministerie	van	buitenland-
se	zaken	van	de	Nepalese	regering.	Zij	had	de	Engelse	versie	van	het	boek	
toevallig	op	het	internet	gevonden,	en	had	het	op	twee	dagen	tijd	helemaal	
uitgelezen.	Ze	is	nu	vastberaden	om	al	haar	collega’s	in	de	regering	te	over-
tuigen	om	het	Maharishi	Effect	te	implementeren,	en	wilde	zelf	ook	zo	snel	
mogelijk	TM	leraar	worden.	(We	hebben	haar	50	boeken	opgestuurd	die	ze	
aan	haar	collega’s	in	de	regering	kan	uitdelen.)	

Dit	zijn	het	soort	verhalen	die	we	nog	veel	meer	gaan	horen.	Begin	dus	met	
je	in	te	schrijven	voor	de	nieuwsbrief.	Ga	naar	
www.veldparadigma.com/nieuws	

Volg	ons	ook	op	@fieldparadigm	op	Twitter	en/of	op	onze	Facebookpagina	
www.facebook.com/fieldparadigm		
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2.	Deel	dit	boek	met	anderen.	Ga	naar	www.veldparadigma.com	en	klik	op	
Share	on	Facebook/Twitter	om	de	link	om	het	boek	gratis	te	downloaden	te	
delen.	Of	 stuur	de	 link	per	email	door.	De	Engelse	versie	kan	 je	vinden	op	
www.fieldparadigm.com	

Als	je	het	boek	apprecieerde,	schrijf	dan	liefst	ook	een	mooi	Facebook	com-
mentaar	op	www.veldparadigma.com	zelf.	Mensen	gaan	veel	meer	geneigd	
zijn	iets	te	lezen	als	ze	positieve	commentaren	van	andere	Facebook	gebrui-
kers	zien.	

3.	Stuur	de	link	om	het	boek	gratis	te	downloaden	door	naar	politici,	of	
nog	beter,	stuur	het	boek	zelf	op	per	post.	De	kans	dat	ze	het	lezen	zal	dan	
10x	groter	zijn.	Je	kan	de	contactgegevens	van	iedereen	in	de	regering	vin-
den	op	www.veldparadigma.com/politiek.		

4.	Geef	een	exemplaar	van	dit	boek	aan	diegenen	die	hulp	nodig	heb-
ben.	Ik	weet	zeker	dat	je	iemand	kent	die	echt	geholpen	kan	worden	door	te	
leren	transcenderen,	of	het	nu	is	om	beter	te	slapen,	een	depressie	of	versla-
ving	 te	 overwinnen,	 zich	 beter	 te	 concentreren,	 meer	 zelfvertrouwen	 te	
hebben	of	eender	welke	andere	reden.	

Je	 kan	 hen	 altijd	 laten	 weten	 dat	 ze	 het	 boek	 gratis	 kunnen	 downloaden.	
Maar	tegenwoordig	worden	mensen	overstelpt	door	gratis	e-books.	Als	het	
echt	nodig	is	dat	 iemand	de	inhoud	van	dit	boek	leert	kennen,	 laat	het	dan	
niet	aan	het	toeval	over.	De	kans	is	10	keer	groter	dat	ze	het	zullen	lezen,	als	
je	hen	een	echt	exemplaar	geeft.	Om	die	reden	heb	ik	het	boek	zelf	uitgege-
ven	 zodat	 ik	 de	 kostprijs	 zeer	 laag	 kon	 houden.	 (€7,99	 voor	 de	 Kindle	 of	
iBook	versie,	en	€9,99	tot	€12,99	voor	het	boek).	

Door	dit	boek	te	kopen	steun	je	ook	rechtstreeks	ons	non-profit	doel,	want	
het	 geeft	 mij	 wat	 reclamebudget	 om	 het	 boek	 verder	 te	 promoten.	 (Alle	
winst	 van	 verkopen	 herinvesteer	 ik	 in	 social	media	 campagnes.)	Met	 elke	
persoon	die	beslist	om	dit	boek	te	kopen,	heb	ik	een	reclamebudget	om	op	
sociale	media	1000	nieuwe	mensen	te	bereiken.	

Meer	details	over	hoe	je	een	exemplaar	kan	bestellen,	op	
www.veldparadigma.com	

5.	Straal	 zelf	 het	 licht	 uit:	 leer	TM	en	Yogisch	Vliegen.	Dit	 is	duidelijk	de	
snelste	manier	om	de	duisternis	 in	de	wereld	weg	 te	nemen.	 Ik	beloof	dat	
leren	transcenderen	en	vooral	de	TM-Sidhicursus	en	Yogisch	Vliegen	leren,	
de	beste	investering	is	die	je	ooit	voor	jezelf	zult	maken	–	en	het	beste	wat	je	
voor	de	wereld	kan	doen.	



	313	

In	de	 appendix	 kan	 je	nog	 iets	meer	 info	 vinden	over	hoe	de	TM-techniek	
juist	werkt.	Om	je	 in	te	schrijven	voor	een	gratis	 infolezing	(of	meteen	een	
TM-cursus,	als	je	de	infolezing	al	gevolgd	zou	hebben),	kan	je	je	lokale	TM-
centrum	vinden	op	www.veldparadigma.com/tm.		

Voor	meer	informatie	over	gevorderde	technieken	en	TM-sidhicursussen	ga	
je	naar	www.veldparadigma.com/gevorderd.	

6.	Zeg	 “Dankjewel”	wanneer	 je	 een	 TM-leraar	 of	 Yogisch	 Vlieger	 ont-
moet.	Velen	van	hen	zijn	echte	helden.	Al	meer	dan	40	jaar	doen	ze	alles	wat	
ze	kunnen	om	de	wereld	 te	verbeteren…terwijl	 een	groot	deel	van	de	bui-
tenwereld	hen	negeert	of	zelfs	lange	tijd	uitgelachen	heeft.	Ze	verdienen	on-
ze	dank.	Het	zal	hen	wellicht	alleen	maar	motiveren	om	nog	meer	te	doen.	
	
7.	Stap	naar	de	directeur	van	je	lokale	school,	gevangenis,	of	onderne-
ming.	Geef	hen	een	exemplaar	van	dit	boek	en	vraag	hen	om	van	TM	en	Yo-
gisch	Vliegen	een	dagelijkse	praktijk	te	maken.	Het	zal	de	beste	investering	
zijn	om	hun	eigen	doelstellingen	te	bereiken,	of	dat	nu	de	volledige	ontwik-
keling	 van	het	 kind,	 de	beste	 rehabilitatie	 resultaten	 in	 een	 gevangenis,	 of	
meer	winst	voor	hun	zaak	 is.	Tegelijkertijd	 creëren	ze	een	effect	voor	hun	
stad,	hun	land,	of	zelfs	voor	de	hele	wereld…	kosteloos.	

8.	Geef	een	exemplaar	van	dit	boek	aan	je	arts/psycholoog/psychiater	of	
aan	iedereen	wiens	taak	het	is	om	mensen	te	helpen	genezen.	Dit	geeft	hen	
de	mogelijkheid	om	echt		te	helpen.	

9.	Verander	zelf	de	toekomst	van	de	wereld.	Dit	is	indien	je	toevallig	een	
miljonair	 of	 een	miljardair	 bent	 (of	misschien	 een	miljardair	 kent	 die	 iets	
goed	voor	de	wereld	wil	doen,	en	niet	wil	wachten	op	regeringen).	

Op	dit	moment	zijn	er	verschillende	projecten	met	meerdere	duizenden	Yo-
gisch	Vliegers	 in	 Latijns-Amerika,	Azië	 en	 in	 de	Verenigde	 Staten.	Maar	 ze	
hebben	steun	nodig	om	te	blijven	bestaan	en	uit	te	breiden.	Meer	informatie	
over	de	meest	 interessante	projecten	om	grote	groepen	van	Yogische	Vlie-
gers	op	te	richten	vind	je	op:	www.veldparadigma.com/wereldvrede	

Dit	zijn	enkele	manieren	waarop	je	kan	helpen.	Maar	er	bestaan	nog	ontel-
bare	andere	mogelijkheden	om	te	zorgen	dat	het	gebeurt.		

Waar	een	wil	is,	is	een	weg.	

Bedankt	om	mee	de	weg	te	vinden.	

Jai	Guru	Dev,	
Joachim		
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P.S.	Als	je	feedback	of	commentaar	hebt	over	dit	boek,	dan	graag.	Stuur	me	
gewoon	een	mailtje:joachim@fieldparadigm.com
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Appendix:	hoe	transcenderen	werkt	
	

“The	future	of	the	world	is	bright,	
and	that	is	my	delight.”																				

De	laatste	woorden	van	Maharishi	voor	zijn	overlijden	in	2008.	

Hoe	TM	werkt,	en	hoe	het	verloren	ging.		

De	techniek	om	te	transcenderen	is	in	essentie	verloren	gegaan	omdat	men	
de	correcte	 formule	om	de	techniek	te	onderrichten	
had	verloren.	Als	gevolg	gingen	mensen	proberen	de	
geest	te	controleren,	wat	niet	werkt.	

Dus	wat	is	deze	geheime	formule	dan?	Het	is	zo	een-
voudig	dat	het	verrassend	is	dat	de	techniek	hoe	dan	
ook	verloren	gegaan	is.		

De	 natuur	 van	 de	 geest	 gebruiken,	 in	 plaats	 van	 de	
geest	proberen	te	controleren,	wat	juist	onnatuurlijk	is.	
	
Wat	is	de	aard	van	de	geest?	

Wat	is	de	diepste	wens	van	elke	persoon	die	er	op	aarde	rondloopt?	

Gelukkig	zijn.	

Geluk,	of	enige	aangename	ervaring,	is	net	als	zwaartekracht	voor	de	geest:	
de	geest	wordt	er	automatisch	naar	aangetrokken.	Het	zal	er	volledig	spon-
taan,	volledig	natuurlijk	naar	toe	gaan.	

Als	je	bijvoorbeeld	thuis	naar	de	radio	luistert	en	het	nieuws	staat	op,	maar	
het	 raam	staat	 open	 en	de	 radio	 van	 je	 buurman	 speelt	 je	 favoriete	 liedje,	
waar	zal	je	aandacht	dan	naartoe	gaan?		

Naar	je	favoriete	liedje.		

Denk	hier	nu	even	over	na–	je	hoefde	je	geest	niet	te	dwingen	of	onder	con-
trole	 te	 houden;	 je	 hoefde	 totaal	 geen	 inspanning	 te	 leveren	 om	 de	 geest	
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naar	 je	 favoriete	 liedje	 toe	 te	 laten	gaan.	De	geest	ging	er	uit	 zichzelf	naar	
toe,	op	een	natuurlijke	manier,	omdat	het	daar	aangenamer	is	

Als	je	dit	begrijpt,	begrijp	je	al	50%	van	de	TM-techniek.	Het	enige	wat	ver-
eist	 is,	 is	een	specifieke	techniek	die	het	mogelijk	maakt	om	dit	natuurlijke	
proces	te	laten	gebeuren.	Dat	vraagt	wat	training	–	maar	de	rest	is	eigenlijk	
bijzonder	eenvoudig.	

Laat	 ons,	 om	dit	 uit	 te	 leggen,	 onze	 afbeelding	 van	 een	 gedachten	 bel	 nog	
eens	bekijken.	

	

Wanneer	een	gedachte	opkomt,	is	het	net	als	een	luchtbel	die	ontstaat	vanaf	
de	bodem	van	de	oceaan.	Als	de	bel	opstijgt,	wordt	hij	groter	en	groter	tot	
hij	aan	de	oppervlakte	“popt”.	Dit	is	het	moment	waarop	we	bewust	een	ge-
dachte	 ervaren,	 wanneer	 hij	 aankomt	 aan	 het	 oppervlakkige	 deel	 van	 de	
geest	dat	we	bewust	kunnen	ervaren.	

Wat	we	met	TM	doen,	is	dit	volledig	natuurlijke	proces	van	een	opkomende	
gedachte	 ervaren,	maar	 in	 de	omgekeerde	richting.	We	 leren	 een	 specifiek	
betekenisloos	 geluid	 (genaamd	 een	 “mantra”)	 en	 leren	 dan	 een	 specifieke	
manier	om	deze	mantra	in	onze	geest	te	denken…	

…	en	dat	is	het	enige	wat	we	doen.	

Als	de	techniek	 juist	wordt	uitgevoerd	(en	met	de	correcte	 instructie	 is	dit	
heel	eenvoudig),	zal	de	geest	zelf	de	mantra	op	steeds	diepere	niveaus	van	
gedachten	ervaren,	doorheen	de	diepere	 lagen	van	de	geest,	 tot	het	zelf	 in	
een	complete	toestand	van	innerlijke	stilte	komt…	op	een	volledige	natuur-
lijk	manier,	zonder	inspanning.	

Waarom	zal	het	daar	vanzelf	naartoe	gaan?	Omdat	deze	 stilte,	de	ervaring	
van	samensmelten	met	de	oceaan	en	van	eenheid	met	alles,	de	meest	aan-
gename	ervaring	 is	die	de	geest	maar	kan	hebben.	Het	 is	een	ervaring	van	
thuiskomen.	En	de	geest	wil	niets	 liever	dan	 thuiskomen.	Door	van	nature	
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aangetrokken	te	worden	naar	geluk,	zijn	wij	al	genetisch	geprogrammeerd	
om	te	 transcenderen.	Het	enige	wat	wij	moeten	doen	 is	dat	programma	 in	
gang	zetten.	

Maar	vanaf	het	moment	dat	wij	dit	proces	verstoren,	door	proberen	de	geest	
te	 controleren,	 zal	 het	 natuurlijke	 proces	 stoppen,	 en	 houden	we	de	 geest	
alleen	maar	tegen.	

Elke	moeite	 die	wij	 doen	houdt	 de	 geest	 alleen	maar	 actief,	 en	 een	 actieve	
geest	kan	niet	samensmelten	met	de	oceaan.		

	
Dat	is	waarom	ik	keer	op	keer	blijf	benadrukken	dat	TM	geen	“meditatie”	is,	
zoals	het	 vandaag	begrepen	wordt.	Van	alles	wat	 een	 “meditatie	 leraar”	 je	
zou	leren	doen	(concentratie,	proberen	de	geest	stil	te	maken,	je	gedachten	
aanschouwen,	en	wie	weet	wat	ze	allemaal	nog	uitgevonden	hebben),	heeft	
Maharishi	ons	geleerd	om	het	juist	niet	te	doen.	Bij	TM	leer	je	om	niets	te	
doen,	maar	het	gewoon	te	laten	gebeuren.	

In	essentie,	betekent	dit	dat	er	maar	twee	voorwaarden	zijn	om	TM	te	kun-
nen	leren:	

1. Je	moet	een	gedachte	kunnen	denken		
2. Je	geest	moet	verlangen	om	gelukkig	te	zijn			

	
Dus	 tenzij	 jij	 toevallig	de	enige	 persoon	 ter	wereld	bent	die	wakker	wordt	
met	de	gedachte:	“Ik	hoop	dat	ik	vandaag	eens	echt	ongelukkig	ga	zijn”,	dan	
mag	je	er	zeker	van	zijn	dat	TM	bij	 jou	zal	werken,	zelfs	al	werkten	andere	
meditaties,	die	je	misschien	vroeger	uitgeprobeerd	hebt,	helemaal	niet.		

Bij	de	geruchtenmolen	rond	TM	wordt	vaak	veel	aandacht	besteed	aan	al	die	
mysterieuze	mantra’s,	maar	de	mantra’s	zijn	maar	5%	van	de	 techniek,	en	
daar	ligt	het	geheim	ook	niet	(mantra’s	zijn	al	duizenden	jaar	beschikbaar	in	
boeken	en	 toch	raakte	de	 techniek	om	te	 transcenderen	verloren).	Het	ge-
heim	zit	hem	in	de	formule	om	ze	correct	te	leren	gebruiken.	Als	je	de	man-
tra’s	 gebruikt,	 maar	 je	 gaat	 je	 erop	 concentreren	 (wat	 je	 automatisch	 zal	
doen	 als	 je	 niet	 de	 juiste	 instructie	 krijgt),	 dan	doe	 je	 geen	TM.	 Je	 zal	 niet	
transcenderen	en	het	enige	resultaat	dat	 je	waarschijnlijk	gaat	zien	is	frus-
tratie.	

De	 “formule”	 om	 correct	 te	 leren	 transcenderen	 is	 een	 heel	 specifieke	 se-
quentie	van	stappen	van	ervaring	en	intellectueel	begrip	over	deze	ervarin-
gen,	waar	de	TM	leraar	de	student	door	leidt.	Intellectueel	begrip	is	eigenlijk	
het	belangrijkste	deel	hiervan.		
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Zelfs	 als	we	 het	 groot	misverstand	 over	meditatie	 hebben	 rechtgezet	 (dat	
we	de	 geest	moeten	 controleren),	 dan	nog	 zal	 het	 intellect	 een	natuurlijke	
neiging	hebben	om	te	proberen	het	proces	te	controleren.	Alleen	als	het	in-
tellect	het	proces	volledig	begrijpt,	en	begrijpt	wat	er	aan	de	hand	is,	zal	het	
kunnen	loslaten	en	het	proces	natuurlijk	laten	gebeuren.	

Dat	is	waarom	TM	niet	kan	geleerd	worden	van	een	boek	(of	van	het	inter-
net),	 omdat	 het	 belangrijkste	 deel	 van	 de	 cursus	 de	 gepersonaliseerde	
vraag-en-antwoord	 interactie	 tussen	 leraar	en	student	 is.	Dit	gebeurd	over	
een	periode	van	vier	avondsessies	 tijdens	de	TM	 instructie,	 en	daarna	één	
tot	 twee	 keer	 per	maand	 gedurende	 de	 volgende	 zes	maanden	 tijdens	 de	
opvolg	sessies.	De	ervaringen	van	iedereen	zijn	verschillend,	en	ieders	vra-
gen	zullen	ook	verschillend	zijn.		

TM	is	een	techniek	die	universeel	werkt,	juist	omdat	de	cursus	aan	iedereen	
persoonlijk	wordt	aangeleerd	en	wordt	aangepast	naar	gelang	de	persoon-
lijke	ervaringen	en	vragen.	Elke	TM	cursus	is	anders	voor	elke	cursist.	

	

Dat	 is	 ook	waarom	 een	 opleiding	 om	TM	 leraar	 te	worden	 zo	 intensief	 is.	
Tegenwoordig	zijn	er	talloze	mensen	die	een	paar	bladzijden	op	het	internet	
lezen	en	zich	dan	“meditatieleraar”	noemen.	Heel	vaak	gebruiken	ze	dan	het	
TM	onderzoek	om	aan	 te	 tonen	hoe	krachtig	 “meditatie”	wel	 is,	 en	 zeggen	
dan:	“Nu	ga	ik	je	leren	mediteren”.		

Onzin.		

Zij	hebben	ongetwijfeld	de	beste	bedoelingen,	maar	als	het	allemaal	zo	ge-
makkelijk	was,	dan	was	de	techniek	om	te	transcenderen	nooit	verloren	ge-
gaan.		TM	is	heel	gemakkelijk	te	beoefenen	als	het	correct	wordt	aangeleerd,	
maar	het	vraagt	een	heel	uitgebreide	opleiding	om	het	correct	aan	te	leren,	
juist	omdat	je	elke	persoonlijke	vraag	die	mensen	hebben	moet	kunnen	uit-
leggen,	en	elke	ervaring	moet	kunnen	verklaren.	Om	een	opleiding	te	volgen	
om	TM	leraar	te	worden	ben	je	vijf	maand	van	huis	weg	(en	dat	is	vijf	maand	
zeven	op	zeven,	van	's	ochtends	vroeg	tot	's	avonds	laat,	het	equivalent	van	
ongeveer	één	jaar	opleiding	aan	normale	lesuren).	

Waarom	is	de	correcte	formule	dan	verloren	gegaan?	

Toen	Maharishi	 gevraagd	werd	waarom	 de	 correcte	 formule	 om	 te	 trans-
cenderen		verloren	ging,	zei	hij	dat	de	voornaamste	reden	het	ego	was.		

Transcenderen	moet	 volgens	 een	 heel	 specifieke	 formule	 aangeleerd	wor-
den,	bijna	zoals	een	wetenschappelijke	formule.		



	319	

E=Mc3	of	E=Mc2+k	werkt	niet.	Het	moet	E=mc2	zijn.	

Wanneer	een	leraar	iets	doorgeeft	aan	zijn	leerling,	wil	het	ego	echter	vaak	
een	 individuele	bijdrage	 leveren.	Meditatieleraren	hadden	ooit	de	correcte	
formule	om	mensen	te	leren	transcenderen,	maar	hadden	het	verlangen	om	
ook	iets	persoonlijks,	iets	van	zichzelf,	aan	de	vergelijking	toe	te	voegen.	Ze	
wilden	het	nog	beter	maken,	hun	eigen	stempel	zetten	op	de	goede	evolutie	
van	de	wereld.	Zo	hebben	zij	ook	iets	bijgedragen.	Het	resultaat	was	echter	
dat	de	formule	gelijk	werd	aan	e=mc²+k,	en	dan	stelden	ze	vast	dat	het	niet	
langer	werkte.	

Het	is	zo	dat	op	den	duur	het	idee	is	gegroeid		is	dat	meditatie	controle	ver-
eist.	Het	werkt	zo	goed	als	we	(bijna)	niets	doen,	laat	ons	er	iets	bij	doen,	dan	
werkt	het	nog	beter.	

Maharishi	heeft	altijd	100%	krediet	gegeven	voor	de	correcte	 formule	aan	
zijn	leraar,	Guru	Dev,	maar	zijn	eigen	grote	bijdrage	was	dat	hij	deze	formu-
le	 in	een	opleiding	kon	structureren	zodat	een	gewone	Westerling	het	kon	
doorgeven	aan	een	gewone	andere	Westerling.	Dit	was	de	eerste	keer	in	de	
(recente)	geschiedenis	dat	dit	gebeurde.	Tot	voorheen	was	de	enige	manier	
om	TM	te	leren	je	hele	leven	opgeven	en	bij	een	meester	in	de	grotten	in	de	
Himalaya	gaan	wonen.	De	tijd,	en	de	toenemende	stress	in	de	wereld,	vereis-
te	nu	echter	een	andere	aanpak.	

Om	er	voor	te	zorgen	dat	de	correcte	formule	nooit	meer	verloren	zou	gaan,	
liet	Maharishi	zijn	training	opnemen	op	video.	Iedereen	die	nu	de	opleiding	
volgt	 om	TM	 leraar	 te	worden	 kijkt	 nu	 duizenden	 uren	 naar	 deze	 video’s.	
Het	is	dus	nog	altijd	Maharishi	zelf	die	de	opleiding	geeft,	zodat	alle	informa-
tie	rechtstreeks	van	de	bron	komt.	

Dit	verzekert	dat	 ieder	van	de	40	000	TM	leraren	die	(tot	nu	toe)	opgeleid	
zijn,	allemaal	exact	dezelfde	training	gekregen	hebben,	en	zo	zal	het	(hope-
lijk)	ook	blijven	voor	honderden	of	zelfs	duizenden	jaren	in	de	toekomst.	

Maar	 er	was	 nog	 iets	 dat	 nog	 belangrijker	was.	 Aangezien	Maharishi	 zich	
zeer	bewust	was	van	de	belangrijkste	reden	waarom	de	juiste	formule	ver-
loren	gegaan	was,	gaf	hij	altijd	voor	alle	kennis	die	hij	naar	de	wereld	bracht	
de	eer	aan	zijn	leraar,	Guru	Dev.	Hij	zag	niets	als	zijn	persoonlijke	verdien-
ste,	 en	 deed	 dat	 expres,	 om	 die	 neiging	 van	 het	 ego	 buiten	 spel	 te	 zetten	
(Wanneer	je	mensen	in	de	TM-organisatie	“Jai	Guru	Dev”	hoort	zeggen,	dan	
betekent	dit	“Alle	glorie	aan	Guru	Dev”.	Het	is	datzelfde	geheugensteuntje.)	

Om	ervoor	te	zorgen	dat	alle	leraren	hetzelfde	zouden	doen,	en	aan	de	ver-
leiding	weerstaan	om	iets	van	hun	kant	toe	te	voegen,	gaf	hij	de	uitdrukkelij-
ke	 opdracht	 dat	 elke	 keer	 dat	 de	 TM-techniek	 onderwezen	wordt,	 de	 TM-
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leraar	 een	 korte	 ceremonie	 van	 dankbaarheid	 houdt	 naar	 de	 traditie	 van	
meesters	van	wie	deze	kennis	komt.	Deze	ceremonie	duurt	ongeveer	5	mi-
nuten	en	herinnert	de	 leraar	er	keer	op	keer	opnieuw	aan	dat	hij	de	 tech-
niek	gewoon	doorgeeft	 zoals	hij	het	geleerd	heeft,	 zonder	 iets	van	zichzelf	
toe	te	voegen.	

Deze	 ceremonie	 (waarvan	Maharishi	 er	 ook	 op	 stond	dat	 hij	 altijd	 gedaan	
wordt	 in	 naam	 van	 zijn	 leraar	 Guru	Dev,	nooit	 in	 zijn	 eigen	 naam),	wordt	
vaak	verkeerd	begrepen	als	 iets	devotioneel.	Het	 is	niet	moeilijk	om	te	be-
grijpen	waarom,	als	je	een	TM	leraar	met	wat	bloemen	en	wat	wierook	ziet	
wuiven	naar	een	foto	van	een	oude	man	in	Indische	gewaden	terwijl	hij/zij	
in	de	oude	vedische	taal	Sanskriet	een	recitatie	doet.	Maar	uiteindelijk	is	het	
iets	heel	onschuldig	(de	meeste	mensen	vinden	de	ceremonie	ook	heel	aan-
genaam,	als	ze	eenmaal	over	de	initiële	schok	zijn	;o)		).		

Deze	 ceremonie	 is	 gewoon	 een	 techniek	 op	 zich,	 gebaseerd	 op	 het	 inzicht	
waarom	de	 techniek	verloren	gegaan	 is,	 en	om	te	verzekeren	dat	dit	nooit	
meer	in	de	toekomst	gebeurt.	

Als	je	dus	nog	geen	TM	geleerd	hebt,	dan	hoop	ik	dat	je	het	probeert.	Je	zal	
er	geen	spijt	van	hebben.	

De	eerste	stap	is	deelnemen	aan	een	infosessie	over	TM.	Daar	zal	de	leraar	je	
alle	 effecten	 van	 TM-beoefening	 uitleggen	 en	 kan	 jij	 vragen	 stellen.	 Deze	
sessies	zijn	gratis	zonder	enige	verplichting	om	de	rest	van	de	cursus	te	vol-
gen.	Als	 je	dit	boek	gelezen	hebt	zal	 je	echter	alle	effecten	waarschijnlijk	al	
even	goed	kunnen	uitleggen	als	jouw	leraar,	en	zullen	misschien	alle	vragen	
al	beantwoord	zijn.	Dan	kan	je	je	leraar	ook	contacteren	en	gewoon	een	af-
spraak	maken	voor	een	TM	cursus.	 Je	kan	het	dichtste	TM-centrum	vinden	
op	www.veldparadigma.com/tm.	

Veel	succes.	

Jai	Guru	Dev,	(nu	dat	je	weet	wat	dit	betekent)	

Joachim	
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Dankwoord	
De	traditie	is	dat	dankwoorden	bij	het	begin	van	het	boek	geschreven	wor-
den.	Maar	in	dit	geval	is	de	voornaamste	persoon	aan	wie	ik	erkentelijk	ben,	
Maharishi.	Daarom	vond	ik	het	boek	zelf	de	beste	manier	om	hem	te	bedan-
ken.	Naast	de	zuiver	egoïstische	redenen	om	dit	boek	te	schrijven	–	dat	we	
het	wereldbewustzijn	tot	een	niveau	kunnen	optillen	dat	ik	magie	kan	erva-
ren	waar	 ik	 ook	 ga…	en	mijn	belastingen	kan	verminderen	 ;o)	 –	was	mijn	
diepste	wens	gewoon	dat	meer	mensen	zich	ervan	bewust	zouden	worden	
wat	de	technieken	van	Maharishi	voor	de	wereld	kunnen	doen,	en	dat	Ma-
harishi	zelf	ooit	iets	meer	appreciatie	kan	krijgen	van	de	wereld	dan	hij	tij-
dens	zijn	leven	gekregen	heeft.	

Wat	Maharishi	zelf	betreft	kan	ik	zelfs	niet	eens	de	woorden	vinden	om	hem	
op	een	gepaste	manier	te	erkennen:	

- Voor	 de	 rol	 die	 hij	 als	 mentor	 in	 mijn	 persoonlijk	 leven	 heeft	 ge-
speeld.	 Zonder	 zijn	 begeleiding	 en	 training,	was	 dit	 boek	 nooit	 tot	
stand	gekomen.	

- Voor	zijn	onvermoeibare	 inspanningen	om	de	wereld	beter	 te	ma-
ken.	

- Voor	zijn	wijsheid	en	diepgaande	inzichten	in	de	waarheid	van	ons	
bestaan.	

- Voor	zijn	onvoorstelbare	organisatorische	kracht.	
- Voor	zijn	aanstekelijk	gevoel	voor	humor.	
- Maar	vooral,	voor	zijn	diepe	liefde	die	iedereen	raakte	die	met	hem	

in	contact	kwam,	en	zijn	onverzadigbare	wens	om	iedereen	te	zien	
groeien	en	evolueren.	

Uiteindelijk	 zijn	 woorden	 van	 geen	 belang.	 Maharishi	 zelf	 was	 zeker	 niet	
iemand	die	veel	aandacht	gaf	aan	woorden.	Hij	zei	altijd	dat	de	kennis	over	
transcenderen	teruggekeerd	was	naar	de	wereld	omdat	de	tijd	het	vereiste.	
Hij	was	alleen	maar	een	instrument	van	de	almachtige	kracht	van	de	Natuur.		

De	volgende	mensen	die	ik	wil	bedanken	zijn	alle	onderzoekers	van	het	Ma-
harishi	Effect	die	zo’n	belangrijke	rol	speelden	in	ons	verhaal.	Zij	waren	die-
genen	die	het	deden	gebeuren:	Candace	Borland,	Garland	S.	Landrith	III,	Mi-
chael	 Dillbeck,	 David	 Orme-Johnson,	 Charles	 Alexander,	 Tony	 Nader,	 John	
Hagelin,	 Paul	 Gelderloos,	 Kenneth	 Cavanaugh,	 Howard	 Chandler,	 John	 Da-
vies,	Maxwell	Rainforth,	,	Ashley	Deans,	Guy	Hatchard,	en	vele	anderen.	

En	uiteraard	ook	iedereen	die	een	belangrijke	rol	heeft	gespeeld	in	het	ver-
wezenlijken	van	dit	boek,	vooral	mijn	ouders,	die	dit	project	 jarenlang		on-
dersteund	hebben.	



	 322	

Inhoudstafel	
Deel	1	:	Het	veldparadigma	in	een	oogopslag	........................................	11	

Een	ontmoeting	met	de	president	.....................................................	12	

Het	veldparadigma	:	hoe	het	werkt,	hoe	het	vergeten	raakte	en	hoe	
we	het	opnieuw	hebben	ontdekt	.......................................................	15	
1.	We	zijn	veel	groter	dan	we	denken	....................................................................	15	
2.	We	zijn	veel	mooier	dan	we	denken	...................................................................	18	
3.	We	zijn	veel	krachtiger	dan	we	denken	...........................................................	19	
4.	Onze	ware	natuur	verliezen.	.................................................................................	20	
5.	De	herontdekking	van	het	veldparadigma	.....................................................	23	

Het	veld	effect	van	transcenderen	.....................................................	28	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	323	

Deel	2	:	Het	veldparadigma	als	een	wetenschappelijke	realiteit	....	33	

Het	veldparadigma,	herontdekt	door	de	wetenschap	.......................	36	
Subatomaire	deeltjes	met	bewustzijn???	..............................................................	36	
Een	beetje	fysica	geschiedenis	...................................................................................	39	
Hoe	Einstein	het	machine	paradigma	de	doodsteek	gaf	(en	niemand	
hiervan	weet)	...................................................................................................................	41	
Van	diversiteit	naar	eenheid	:	Hoe	de	dingen	er	anders	uitzien	van	groot	
naar	klein	...........................................................................................................................	50	
Waarom	het	Verenigd	Veld,	per	definitie,	een	veld	van	bewustzijn	moet	
zijn	.........................................................................................................................................	53	
De	mens	naar	het	beeld	van	God,	of	God	naar	het	beeld	van	de	mens?	..	55	

Voorbeelden	van	verbondenheid	in	de	natuur	..................................	62	
Telepathische	planten	..................................................................................................	62	
Vogels	verenigd	als	één	wezen	..................................................................................	64	
Collectief	geheugen	........................................................................................................	66	

De	Wetenschap	van	wonderen	:	Hoe	paranormale	fenomenen	
betekenis	krijgen.	...............................................................................	68	
Ik	geloof	het	pas	wanneer	ik	het	zie	.......................................................................	68	
Geheugen	:	De	sleutel	tot	het	begrijpen	van	paranormale	fenomenen	...	72	
De	Wetenschap	van	de	waarschijnlijkheid	..........................................................	76	
I	want	to	Move	it,	Move	it:	Onderzoek	over	interacties	tussen	geest	en	
materie	................................................................................................................................	78	
Geestige	fenomenen?	Onderzoek	over	telepathie.	............................................	83	
Ik	zie…	Ik	zie…	Wat	jij	niet	ziet…	helderziendheid	...........................................	88	
Het	eeuwige	Leven	:	De	ultieme	uitdaging	voor	het	machine	paradigma.
	................................................................................................................................................	92	

De	wet	van	actie	en	reactie,	volgens	het	veldparadigma.	................	103	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 324	

	
Deel	3	:	Het	veldparadigma	leren	gebruiken	..............................................	107	

De	kracht	van	de	stilte	......................................................................	110	

Het	te-mooi-om-waar-te-zijn	probleem	...........................................	146	

Levens	veranderen:	De	langetermijneffecten	van	transcenderen	...	153	
Minder	Stress	..................................................................................................................	153	
Betere	Gezondheid	.......................................................................................................	155	
Betere	Werking	van	de	Hersenen	..........................................................................	159	
Een	hervorming	van	het	onderwijs	die	werkt	..................................................	161	
Als	het	allemaal	zo	goed	werkt,	waarom	gebruiken	we	dit	dan	niet?	...	168	

Spirituele	groei	.................................................................................	174	

Hoe	voelt	het	om	te	transcenderen?	...............................................	184	

Transcenderen	is	nog	maar	het	begin:	Het	TM-Sidhi	programma	...	187	

Twintig	experimenten	die	de	wereld	kunnen	veranderen	...............	201	
Onderzoek	met	het	TM	Veldeffect	(het	1%	effect)	.........................................	202	
Had	de	TM-organisatie	iets	te	winnen	met	dit	onderzoek?	........................	212	
Onderzoek	naar	de	Vierkantswortel	van	het	1%	Effect	...............................	216	

Vijf	manieren	hoe	het	kan	gebeuren…	zonder	kosten	.....................	303	

Er	is	hoop:	steeds	meer	regeringingsondersteuning.	.......................	309	
Deel	4	:	Ga	je	dit	geheim	houden?	............................................................	311	
Appendix:	hoe	transcenderen	werkt	......................................................	315	

Hoe	TM	werkt,	en	hoe	het	verloren	ging.	........................................	315	
Dankwoord	......................................................................................................	321	
Referenties	.......................................................................................................	324	
	

	

Referenties	
	

	



	325	

																																																																				
1	http://en.wikipedia.org/wiki/Spinoza	
2	Isaacson,	Einstein	His	life	and	Universe,	2007,	Simon	and	Schuster	
2	Isaacson,	Einstein	His	life	and	Universe,	2007,	Simon	and	Schuster	
3	Anderson, Christopher (September 10, 1992). Nature. 359 (6391): 97.	
4	Sheldrake,	R.	The	presence	of	the	Past.	
5	Sheldrake,	R.	The	presence	of	the	Past.	
6	Fresling,	P.:	Naturligt-Övernaturligt,	Forum,	1994.	
7	Conscious	Universe	p	97	
8	Conscious	Universe	p	107	
9	Supernormal,	Dr.	Dean	Radin	
10	The	Field	p	156	
11	http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/the-science-of-
near-death-experiences/386231/	
12	Holographic	Universe	p	232	
13	Talbot,	Holographic	Universe,	1992,	
14	Talbot,	Holographic	Universe,	Harper	Perennial,	1992,	p	224	
15	Talbot,	Holographic	Universe,	Harper	Perennial,	1992,	p	215	
16	Talbot,	Holographic	Universe,	Harper	Perennial,	1992,	p	215	
17	Talbot,	Holographic	Universe,	Harper	Perennial,	1992,	p	217	
18	Talbot,	Holographic	Universe,	Harper	Perennial,	1992,	p	219	
19	http://www.cnn.com/2017/03/21/health/gop-health-care-debate-vital-

directions-report/index.html	
20	http://www.cnn.com/2017/03/21/health/gop-health-care-debate-vital-

directions-report/index.html	
21	http://www.statista.com/statistics/263102/pharmaceutical-market-

worldwide-revenue-since-2001/	
22	http://www.bbc.com/news/business-28212223	
23	Permanent	peace,	Robert	Oats	
24	Yogic	Flying,	by	Dr.	Craig	Pearson.		
25https://ucr.fbi.gov/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s.-

2012/tables/1tabledatadecoverviewpdf/table_1_crime_in_the_united_s
tates_by_volume_and_rate_per_100000_inhabitants_1993-2012.xls	

26	https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_motor_vehicle_deaths_in_U.S._by_year	
27	http://www.theglobalist.com/the-cost-of-a-human-life-statistically-

speaking/	



	 326	

																																																																																																																																																																
28	G.	Swanson	and	R.Oates,	Enlightened	Management:	Building	high	performance	

People.		


