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Woord vooraf

Mijn lievelingsfilosoof Jean-Paul Sartre schreef : “L'enfer, c'est les
autres”. Graag voeg ik hier aan toe : “De hemel zijn de anderen,
andere anderen dan”.
Ik dank van harte mijn liefste dierbaren die mij het mogelijk
maakten dat dit boek geschreven werd. Met al mijn liefde draag
ik dit boek aan hen op.
Dit boek is bestemd voor elke goede ziel die van de aarde, haar
bewoners en het nageslacht houdt.
Veel dank ben ik aan Johan verschuldigd, die vele malen de
tekst las en corrigeerde daar waar nodig was. Zijn suggesties
kon ik blindelings volgen.

Jo Vandemeulebroucke
Vichte, 24 januari 2013
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1.

The English Rose

Het was ruim na middernacht, ik schat rond twee uur. Reeds
meer dan anderhalf uur duurde mijn gesprek met dokter
Jansen. In een flits zag ik mijn vrouw Veerle voorbijkomen. Ik
vroeg haar een boek van Wheeler te halen op onze hotelkamer.
‘Het boek’ van John Archibald Wheeler. Het verbaasde me
enigszins dat zij aarzelde. De dokter en ik waren in een hevige
doch zeer interessante en beslist amusante discussie geraakt. Ik
wou er nog de originele bron laten bijhalen, ter ondersteuning
en om mijn betoog kracht bij te zetten, maar toen verzekerde
dokter Jansen mij dat dit niet nodig was.
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De Nederlandse Vereniging van Manuele Therapeuten had ons
uitgenodigd n.a.v. het zevende lustrum van hun vereniging.
Dokter Jansen is hun erevoorzitter. Ik had de eer te fungeren als
buitenlandse gastspreker op het wetenschappelijk forum,
getiteld : ‘Manuele Therapie in beweging’.
Enkele jaren daarvoor, na intense studie in de literatuur van de
fysica, had ik een bijzonder boek in handen gekregen
geschreven door John Wheeler : ‘Zwaartekracht : het verband
tussen massa, ruimte en tijd’. Albert Einstein wordt vaak als de
grootste geleerde aller tijden beschouwd. Zijn inzichten zijn
echter slechts voor een select publiek toegankelijk. Professor
Wheeler van de universiteit van Princeton is er evenwel in
geslaagd de relativiteitstheorie van Einstein op een heldere
manier uit te leggen, zodat deze begrijpelijk wordt voor een
groter publiek. Het concept van 'ruimte-tijd' van Einstein had
mijn volle aandacht getrokken na lezing van Wheelers boek.
Het gegeven van ruimte-tijd als een continuüm heeft me in
1996 geïnspireerd om een nieuwe wijze van mobiliseren te
‘ontdekken’. Eén in vier dimensies, drie in ruimte en één in tijd.
Op het zevende lustrum van de vereniging had ik mijn
vernieuwende ideeën aan de talrijk opgekomen collegae
onthuld. In Nederland gebruikt men graag het woord ‘lustrum’
voor een tijdspanne van vijf jaar. Het verwonderde mij niet dat
deze introductie toch voor heel wat commotie zorgde. Twee
jaar daarvoor namelijk was dit ook al het geval toen ik aan
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hoofdzakelijk Belgische manuele therapeuten deze nieuwe
inzichten had voorgesteld. Toen waren ook enkele Nederlandse
collegae – het voltallige bestuur van de Nederlandse
beroepsvereniging – naar Sint-Niklaas afgezakt. Ze wisten
blijkbaar al voor de lezing dat er iets te gebeuren stond in
België. De eerste keer dat ik sprak over deze nieuwe inzichten –
met mijn gezinsleden even niet meegerekend – was dit met
mijn vriend en collega Frans Kerckaert. Meteen was Frans onder
de indruk van deze vernieuwing en hij spoorde me voorzichtig
doch beslist aan hiermee 'naar buiten' te komen. Hij
organiseerde een bijeenkomst in Vlaanderen, in het Serwir
Hotel in Sint-Niklaas. Frans was de geestelijke vader van de
Werkgroep G. in de manuele therapie. De ‘G’ staat voor Gerrit,
de voornaam van de grondlegger van de Manuele Therapie :
van der Bijl Senior. Intimi van G. van der Bijl mochten deze
autoriteit aanspreken met ‘Gee’. Frans was één van die mensen
uit de omgeving van G. van der Bijl (1909 – 1977). Ook Frans is
inmiddels overleden. Hiermee verloor ik een goede vriend.
De introductie werd op veel applaus onthaald. Een stevige en
deugddoende bevestiging van de collegae, allen manuele
therapeuten van de School van Utrecht. Na de erkenning door
de patiënten kwam de erkenning door de eigen beroepsgroep.
Voor aanvang van de uiteenzetting had ik opgemaakt dat er
twee mogelijkheden waren. Ofwel zouden de collegae mij gek
verklaren ofwel zouden ze onder de indruk zijn van deze
ongewone bevindingen. Het werd het laatste. Zelf was ik ook
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onder de indruk van de warme waardering die ik mocht
ontvangen van de aanwezigen uit het vakgebied. De voltallige
Nederlandse delegatie o.l.v. hun voorzitter Erik Akkerman vroeg
me na afloop of ik dit unieke verhaal ook in Nederland wou
brengen. Graag aanvaardde ik hun voorstel om mijn inzichten
ook te introduceren bij de Nederlandse collegae. Het zou nog
twee jaar duren vooraleer ik geprogrammeerd werd op de
kalender van de wetenschappelijk activiteiten. Ze hadden
namelijk een speciale gelegenheid uitgekozen : de viering van
het zevende lustrum.
Veerle keek me verbaasd aan toen ik haar vroeg het boek te
halen op onze hotelkamer. In de euforie van het gebeuren, ook
in Nederland waren de inzichten razend enthousiast onthaald,
was het me ontgaan dat we niet meer in het hotel waren waar
in de loop van de dag het wetenschappelijk forum had plaats
gevonden. Het avondfeest ging door in een restaurantfeestzaal, op een kwartiertje wandelafstand van Hotel
Veldenbos in Nunspeet op de Veluwe. In ‘The English Rose’. Een
flink eind wandelen, door een bos dan nog wel. Veerle maakte
aanstalten om te vertrekken richting hotel toen dokter Jansen
opmerkte dat dit niet nodig was. Nu kan je wel stellen dat een
discussie over de relativiteitstheorie sowieso voor animo zorgt.
Nadat ik dokter Jansen, orthopedisch chirurg op rust, er aan
herinnerde dat de figuur die ik hem nog eens opnieuw wou
laten zien van de hand van John Wheeler was, een eminent
Einstein-kenner, rondden we ons interessant gesprek discreet en
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beleefd af. De hele avond kwamen collegae mij aanspreken en
feliciteren omtrent mijn bevindingen. De ene na de andere.
Velen hadden nog extra vragen die ze niet in het openbaar
gesteld hadden. De laatsten die de ‘The English Rose’ verlieten,
stapten gezamenlijk – door het bos – naar Hotel Veldenbos.
Zelfs op de trappen naar de hotelkamers werd er nog over dit
thema nagepraat. Op de kamer gekomen nam ik nog even het
boek van Wheeler in mijn handen. Opgelucht en moe gingen
we slapen. De volgende morgen werd er aan de ontbijttafels
over luchtiger dingen gesproken. Over het geslaagde
avondfeest onder andere. Ik dineerde in het gezelschap van
Veerle, Frans en Nic, een bevriende collega uit Noorwegen
waar ik via internet nog al eens contact mee heb. Op de
dansvloer was ik niet geraakt tijdens het avondfeest.
In de uiteenzetting maakte ik het publiek uit ons vakgebied
duidelijk dat het manueel therapeutisch gebeuren vanuit een
vierdimensionale invalshoek kan bekeken worden en welke
interessante mogelijkheden dit biedt. Ik studeerde aan de
School voor Manuele Therapie van Utrecht en de filosofie van
Utrecht ben ik trouw gebleven tot op heden. Mijn bijdrage zie ik
als een modificatie van de methode van G. van der Bijl. Er zijn
echter mensen die zich afvragen wat de relativiteitstheorie te
maken heeft met het mobiliseren van gewrichten. Vaak denkt
men dat relativiteit enkel van toepassing is op kosmologische
schaal. De relativiteitstheorie is een unieke beschrijving van de
zwaartekracht, ook wel geometrodynamica genoemd. In de
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zeventiende eeuw wist Sir Isaac Newton al dat zwaartekracht
géén mysterieuze kracht is. Het was wachten op Einstein voor
een echte beschrijving. In feite was Albert Einstein per toeval tot
deze ontdekking gekomen. Hij werkte in die tijd in Bern in een
patentenbureau. De omgeving werd opgeschrikt toen een
muurschilder van zijn ladder viel. De omstaanders kwamen
ongerust aangelopen om de ongelukkige man bij te staan en
rechtop te helpen. Einstein vroeg de schilder een beetje bizar
naar zijn ervaring tijdens zijn val van de ladder. De schilder
antwoordde dat hij zweefde alsof hij gewichtsloos was,
vooraleer op de grond te smakken. Einstein kwam zo op het
idee van de vrij-zwevende beweging. Nog wat later was de
relativiteitstheorie geboren. Vele jaren later zou ik nog eens
‘zwaartekracht’ op mijn pad ontmoeten. Het zou evenmin een
zachte landing worden.
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2.

G. van der Bijl uit Amsterdam

G. van der Bijl is een begrip in Nederland. Althans in de wereld
van de manuele therapie. Daarmee bedoel ik vooreerst G. van
der Bijl Senior. Hij is de absolute grondlegger van de manuele
therapie. Aanvankelijk was hij osteopaat, ook had hij chiropraxie
gestudeerd. Hij was zelfs naar China getrokken om acupunctuur
te bestuderen. In 1965 ontving van der Bijl een Europese
erkenning voor research in de osteopathie. Hij kon zich evenwel
niet vinden in de harde, bruuske manipulaties uit de
osteopathie, zeg maar het kraken van gewrichten. De basis
voor de opleiding manuele therapie werd gelegd in oktober
1963, na enkele tientallen jaren studie. Ik mag mezelf even jong
noemen als de methode G. van der Bijl. Het stond blijkbaar in
de sterren geschreven.
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Gerrit van der Bijl, zijn voornaam wordt zelden gebruikt, was al
van in het begin meer voorstander van de zachte technieken uit
de osteopathie. Deze geneeswijze werd in de negentiende
eeuw ontwikkeld door een Amerikaanse arts : dr. Andrew Taylor
Still. Zijn devies was : “Find It, Fix It and Leave It Alone”. Zoek de
stoornis, doe een correctie en laat het lichaam het verder zelf
uitzoeken. In die tijd was geneeskunde soms haast gevaarlijker
dan de ziekte zelf. Denk maar aan aderlatingen en dergelijke.
Zelfs bloedzuigers werden gebruikt bij de beoefening van de
reguliere geneeskunde. Algauw zou een zekere Daniel. D.
Palmer, die zelf een student van dr. Still was geweest, de
grondlegger worden van de chiropraxie. Palmer was een
Amerikaans koopman. Ietwat opportunistisch zocht hij naar
afwijkende uitgangspunten, sleutelde wat aan de osteopathie
en lanceerde een nieuwe geneeswijze : chiropraxie. Een kleine
honderd jaar later introduceerde G. van der Bijl manuele
therapie. Hierbij zette hij zich af tegen het harde kraken.
Bewegingen gebeuren altijd binnen de fysiologische grenzen
van de gewrichten. Van kraken is absoluut geen sprake. Kraken
wordt als onfysiologisch en dus als onjuist beschouwd. De
mobilisaties gebeuren steeds in een gehele bewegingsketen. Er
wordt behandeld van het hoofd tot aan de voeten ongeacht
waar de klachten van de patiënt zich situeren. Een ander
uitgangspunt is dat elk individu uniek is in vorm en functie. ‘De
Oude van der Bijl’, zoals hij ook wel eens wordt genoemd,
ontwikkelde een driedimensionale wijze van mobiliseren. Dit
was op dat moment revolutionair. Steunpilaren van de methode
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zijn functionele morfologie, biomechanica en formele logica.
Om zich te onderscheiden maar vooral om zich af te wenden
van het kraken, koos G. van der Bijl Sr. voor het eerst de naam
manuele therapie.
Tegenwoordig dekt deze term de lading niet meer. G. van der
Bijl, die een school voor Manuele Therapie opgericht had in
Amsterdam, oogstte al heel snel succes. Met zijn grote handen
was hij een zeer vaardig therapeut. Van over het hele land
kwamen patiënten naar de praktijk van G. van der Bijl Senior in
Amsterdam. In die tijd sprak men nog van bottenkrakers. Zelfs
op kermissen en markten kon men zich in een markttent laten
kraken. Dit was overgewaaid uit Amerika. Senior behaalde
goede resultaten en nog wel op een heel zachte wijze. Artsen,
therapeuten en patiënten wisten geen raad om hem te situeren.
Een kraker die niet kraakt. De School verhuisde naar Utrecht en
werd bekend als de ‘School voor Manuele Therapie van
Utrecht’.
Senior overleed plots in 1977. Twee weken daarvoor was hij
nog in Sint-Niklaas geweest voor een bijeenkomst met de
Belgische manuele therapeuten. Frans, mijn collega en vriend,
was daar toen aanwezig. Frans werd die dag aangesteld tot
docent van de opleiding in Utrecht. Frans was iemand die Gee
mocht zeggen. Helaas is het er voor Frans nooit van gekomen
om te doceren aan De School. Twee weken later overleed van
der Bijl Senior en kort na zijn dood ontstond er een soort
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machtsstrijd voor de opvolging in Nederland. Deze strijd had
veel mee van de verdeling van het keizerrijk van Keizer Karel.
Als er een Senior is, is er meestal een Junior. Zo ook bij de
familie van der Bijl. Regelmatig galmde het 'Eureka!' ten huize
van der Bijl. Junior kon haast beginnen waar zijn vader was
geëindigd. Senior had naam en faam gemaakt in Nederland en
ver buiten de grenzen. Bijna de hele koninklijke familie van
Nederland was in die tijd patiënt in het kabinet van G. van der
Bijl. Het is bijna een legende dat Senior op een avond niet aan
de telefoon wou komen toen Prins Bernhard hem belde. Toen
mevrouw van der Bijl haar man naar de telefoon riep wilde hij
die niet aannemen omdat de prins zijn vorige behandelafspraak
bij hem niet was nagekomen, zonder te verwittigen. Het typeert
de autoriteit van G. van der Bijl. De anekdote werd me
bevestigd door een Nederlandse collega die toen aanwezig was
in Amsterdam.
G. van der Bijl Junior werd dan maar directeur van de School
van Utrecht, hoewel zijn vader dat liever anders had gezien.
Twee weken voor zijn dood, op de bijeenkomst in Sint-Niklaas,
was er nog een hevige discussie geweest omtrent de opvolging.
Junior heeft sterk bijgedragen aan de theoretische uitwerking
van de methode. Zelf ken ik Junior als een briljante collega.
Tegenwoordig is de zoon van de grondlegger nog weinig in het
openbaar te zien.
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Toen ik kinesitherapie studeerde – weliswaar in een vorig leven
– kwam ik via een docent in contact met de behandelwijze van
G. van der Bijl. Meteen was ik verkocht aan deze zienswijze. Ik
zou manuele therapeut worden volgens de methode G. van der
Bijl. Oswald Lagrain was de docent die me in aanraking bracht
met deze behandelwijze. Veel van de pas verworven kennis uit
de kinesitherapie ging genadeloos aan diggelen. Gelukkig
kwamen er interessante denkbeelden voor in de plaats. Lagrain
was net als van der Bijl een charismatische persoonlijkheid. In
de les moest je veel inspanning doen om hem te verstaan. Ik
bedoel niet begrijpen, dat was nog andere koek. We moesten
ons erg concentreren om te verstaan wat hij binnensmonds aan
het mompelen was. Toch wist hij de aandacht van al zijn
studenten te winnen. Oswald was de man van de geweldige
inzichten. De meeste studenten denken jammer genoeg in
termen van slagen voor het examen. Voor velen was deze
docent de boeman. Ik wou echter in zijn voetsporen treden. Op
de campus viel prof. Lagrain telkens op toen hij kwam
aangereden in zijn Porsche. De professor genoot de
bewondering van zijn studenten. Manuele therapeut werd ik,
zoals mijn mentor van het eerste uur.
Ik begon mijn studies aan De School die acht jaar na het
overlijden van G. van der Bijl Senior nog steeds aan het
bekomen was van de hevige opdoffer van het verdwijnen van
haar kopstuk. We ontdekten een prachtig behandelsysteem,
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opgebouwd door Senior en verder ontwikkeld door Junior. De
uitgangspunten die De Utrechtse School hanteert zijn :
individualiteit, totaliteit en mobiliseren binnen de fysiologische
grenzen.

Individualiteit wil zeggen dat elke patiënt uniek is in vorm en
functie. Elke mens is anders gebouwd (morfologie), functioneert
en beweegt anders. Om die individualiteit te achterhalen
hebben ingenieurs een knap binair systeem bedacht. Via
zesentwintig welgekozen metingen, die telkens welgeteld twee
mogelijke uitkomsten bieden, kan men een individueel
functiemodel opstellen. Twee tot de zesentwintigste macht
zorgt voor een kleine zeventig miljoen mogelijkheden. Ik was
danig onder de indruk van zo een grote diversiteit. We deden
zesentwintig metingen bij de patiënt, we stelden het individueel
functiemodel op en daardoor wisten we welke specifieke
mobilisaties we moeten uitvoeren om een probleem op te
lossen. Door zeer gedifferentieerde informatie aan te bieden
aan het bewegend systeem kon de disfunctie verholpen
worden. Optimaliseren is het sleutelwoord : het verstoorde
systeem opnieuw optimaal laten functioneren. In de
natuurkunde volgen alle bewegingen dezelfde wetmatigheden :
de wetten van de zwaartekracht volgens Sir Isaac Newton.
Totaliteit is een heel belangrijk uitgangspunt. G. van der Bijl Sr.
had begrepen dat bewegen een ketengebeuren is. Niets
gebeurt op zichzelf. Als de ketting ergens verstoord geraakt,

21

heeft dat sowieso gevolgen elders in de ketting. De
behandeling moet steeds van het hoofd tot aan de voeten
gebeuren. Zelfs als de klachten lokaal zijn, wordt de volledige
bewegingsketen behandeld, hetgeen je niet vindt in andere
behandelwijzen. Veel zorgverstrekkers nemen graag het
modewoord holisme in de mond - dat alles een geheel is en
dat alles aan mekaar hangt. Zo zit de natuur in mekaar. Meestal
blijft het bij loze woorden die nauwelijks ingevuld worden in de
praktijk.
Senior was een osteopaat die wist wat kraken is. Hij had ook de
hardere manipulaties uit de chiropraxie bestudeerd en
concludeerde dat dit geenszins de methode was waarmee hij
zijn patiënten wilde behandelen. Zijn mobilisaties spelen zich af
binnen de fysiologische grenzen van de gewrichten. Dat wil
zeggen dat er van kraken geen sprake kan zijn. Kraken is
helemaal onfysiologisch, artificieel en eigenlijk onjuist. Als men
van een bewegend systeem iets vraagt wat niet in de
bewegingsvrijheden gelegen is, zal het systeem geforceerd
worden. Een deur heeft één enkele bewegingsvrijheid. Men kan
de deur open en dicht doen. Bewegen in andere richtingen
heeft geen zin. Nog een geluk dat het menselijk lichaam tegen
een stoot kan.
G. van der Bijl zette zich af tegen die bruuske ‘correcties’ en
ontdekte hoe men kan mobiliseren, rekening houdend met de
natuurlijke vormgeving van de gewrichtsstructuren. Het liefst in
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zoveel mogelijk bewegingsvlakken. Hij ontwikkelde een
revolutionaire 3-dimensionale mobilisatietechniek. Het werd een
uiterst wiskundig systeem. Deze methode was totaal
verschillend van gelijk welke andere behandelmethode en
begon een eigen leven te leiden.
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3.

Ontwikkeling van het VDM-concept

Toen ik Veerle leerde kennen, vertelde ik haar op een avond,
tijdens een wandeling aan de oevers van de Leie in Kortrijk :

'Gezien van der Bijl in drie dimensies mobiliseert, ga ik in vier
dimensies mobiliseren'.
Compleet overtuigd had ik dit gezegd. Tegen beter weten in, in
een staat van verliefdheid. Hoe ik dat zou doen, wist ik op dat
moment niet. Ik had er geen flauw idee van. Ik vond de
methode G. van der Bijl van zo een schoonheid doordrongen
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en haast niet te evenaren dat ik één en al in bewondering was
voor deze behandelwijze. Het ligt echter in mijn aard om beter
te doen, vooral om mezelf te overtreffen bij dingen waar ik
mezelf goed in vind.
Veerle gaat steeds op zoek naar interessante boeken. Waar ze
die blijft halen? Het werk van professor John Archibald Wheeler
moest wel in mijn handen belanden. Wat me meteen aansprak,
is dat Albert Einstein stelt dat alle fysica lokaal is ! Voor mij was
dat schokkend nieuws. Dit boek, waar ik het over had in 'The
English Rose', zou mijn professionele leven sturen en
veranderen. Dit lokaal gebeuren in de fysica staat op het eerste
gezicht haaks op de opvatting van De School van Utrecht, waar
totaliteit hoog in het vaandel gevoerd wordt. Niets gebeurt op
zichzelf. G. van der Bijl had echter elke vorm van lokaal
behandelen stellig afgezworen en dan stelt de grote Albert
Einstein dat alle fysica lokaal is. Voor mij was dat
duizelingwekkend.
Zoiets vraagt om onderzoek. Wat betekent dit voor mijn manier
van behandelen? Nog steeds behandel ik in een totaliteit. Dit
blijft één van de belangrijkste uitgangspunten van de manuele
therapie van Utrecht. Einsteins visie kwam echter haar rol
meespelen. Ik wilde weten wat bewegen betekent voor deze
uitzonderlijke geleerde. Professor Wheeler heeft de verdienste
om Einsteins inzichten op een verhelderende wijze aan te
brengen. Vanaf dan werd ik meegesleurd in een spannende
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thriller : de relativiteitstheorie én de ontwikkeling van een
nieuwe behandeltechniek.
Wat voor mij van belang is voor de manier van behandelen, is
het concept van ruimte-tijd. Dit gegeven genoot mijn aandacht
omdat uitgerekend G. van der Bijl Sr. stelde dat men vorm en
functie niet los van mekaar kan zien. Vorm - ook structuur
genoemd - en functie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Ik kwam – via John Wheeler - tot de bevinding dat Einstein
ruimte en tijd ook onlosmakelijk met elkaar verbonden heeft.
Terwijl de meerderheid van de medische wereld zich blind staart
op de structuur wist van der Bijl dat de meeste problemen van
functionele aard zijn. Na grondige studie van het handboek van
John Wheeler was ik gewonnen voor het concept van ruimtetijd van Albert Einstein - een vierdimensionale kijk op de fysieke
werkelijkheid. Sir Isaac Newton had het over absolute tijd, apart
van de ruimte. Net die gelijkenis om vorm en functie te
verbinden - door G. van der Bijl - en tijd en ruimte - door
Albert Einstein - fascineerde me meteen. Zelf vergeleek ik van
der Bijl met Einstein omwille van zijn briljante inzichten.
In ruimte-tijd beweegt alles op dezelfde wijze! Dixit Einstein.
Aan De School voor Manuele Therapie van Utrecht kunnen we
twee tot de zesentwintigste macht mogelijkheden van
functioneren onderscheiden. Omgerekend is dat ongeveer
zeventig miljoen. Van diversiteit gesproken. 'Elk individu is uniek
in vorm en functie' en toch beweegt in ruimte-tijd alles op
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dezelfde wijze! Hoe zou ik dit kunnen integreren in mijn
behandelwijze? Ik moest een techniek ontwikkelen om in vier
dimensies te mobiliseren. Eén dimensie meer dan G. van der
Bijl. Ik moest dat vinden wat ik zou vinden, hetgeen ik tien jaar
eerder had beloofd aan de oevers van de Leie.
Men kan een tennisbal aanslaan met topspin of backspin. Eén
van beiden. Top- en backspin zijn ook frequent gebruikte
termen in Utrecht. Anno 1996 vond ik de oplossing.

Een wervel of een ander botstuk dient gemobiliseerd te
worden tegenover een aanpalende wervel of botstuk met
topspin in het ene vlak en backspin in het vlak dat daar
loodrecht op staat.
- Eerste mobilisatiewet van Jo Vandemeulebroucke -

Dat is de absolute voorwaarde om in één dimensie meer te
mobiliseren dan bij De School van Utrecht. Het ei van
Colombus. Niemand had dit ooit eerder bedacht én uitgevoerd.
Dit is wat nodig is om één dimensie verder te gaan dan het
meest uitgewerkte mobilisatiesysteem ter wereld.
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De volgende component van de mobilisatie is een conjunct
rotatie die de geometrie van de gewrichtsarealen respecteert.
Elke vorm van adjunct rotatie wordt strikt vermeden.
- Tweede mobilisatiewet van Jo Vandemeulebroucke Voordien werd er in dit bewegingsvlak teveel bewogen,
hetgeen in strijd is met het minimum principle. Een bewegend
systeem streeft ernaar om bewegingen economisch en met de
minste moeite uit te voeren. Dus geen overacting in de natuur.
Einstein spreekt van geodische bewegingen.

De bovenvermelde componenten worden uiterst gelijkmatig
én synchroon uitgevoerd.
- Derde mobilisatiewet van Jo Vandemeulebroucke -

Een
gekromde
ruimte-tijd
vereist
heel
wat
voorstellingsvermogen. Hier is de vlakke meetkunde van
Euclides niet meer aan de orde. Deze unieke kijk op
bewegingsfuncties betekent een forse sprong vooruit. Door op
deze wijze te mobiliseren, ontvangen de collagene bindweefsels
extra gerichte informatie, hetgeen het beoogde doel is in de
behandeling. De sturende structuren worden van gerichte
informatie voorzien zodat de bewegingsassen in de
bewegingsketen opnieuw de meest interessante locaties kunnen
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innemen. Zo kan de gewrichtsregulering geoptimaliseerd
worden. Met sturende structuren bedoel ik de gewrichtskapsels,
de gewrichtsbanden, de tussenwervelschijven – dat zijn de disci
– en de menisci.

Combinatie van een topspin in het ene vlak met een backspin in
het vlak hier loodrecht op, of omgekeerd, backspin in het ene
vlak met een topspin in het vlak hier loodrecht op, is dé
voorwaarde om in het meest mogelijke aantal dimensies te
mobiliseren. Justine Henin en Kim Clijsters kunnen een tennisbal
voorzien van topspin of backspin. De manuele therapeut
volgens het VDM-concept, beweegt elk botstuk ten opzichte
van een aanpalend botstuk tegelijkertijd met topspin en
backspin en dit nog eens synchroon en in de gewenste
verhouding tot elkaar. Wiskundig kon ik de juistheid van dit
inzicht – en zo ook de meerwaarde ervan - aantonen. Elke
dimensie verschaft immers gerichte informatie aan de
bewegingsregulering.
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4.

Doornroosje

In het begin van 2010 werkte ik gedurende twee weken
intensief mee in een Spaceship Program. Voor de initiatiefnemer
was het een project, voor mij was het de behandeling van een
patiënte. Zodoende handelden kerningenieur M. Tavakoli en ik
op vertrouwd terrein. Mijn professionele leven zou evenwel
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overhoop gegooid worden.
Er was nauwelijks iets gewoon aan onze samenwerking. Om te
beginnen verkeerde de patiënte, die ik hier Karin noem, in een
diepe coma, Glasgow Level 3. De Glasgow-schaal wordt
gebruikt om de diepte van een comateuze toestand aan te
duiden. Eigenlijk om te bepalen hoe groot - of hoe klein in dit
geval - de kans is om uit die comateuze toestand te ontwaken.
Bij onze patiënte was de kans dat Karin nog zou ontwaken nul à
twee procent. Wat er gedurende die dertien dagen behandeling
gebeurde, zou je eerder verwachten op de drieëntwintigste
verdieping van een wolkenkrabber in Manhattan, New York. De
behandeling van Karin vond plaats op de bovenverdieping van
een bescheiden arbeiderswoning ergens in Vlaanderen.
Nucleair ingenieur Tavakoli had me via zijn echtgenote
uitgenodigd hem te vervoegen bij zijn experiment. Ik was hem
met mijn wagen gevolgd naar de plaats van het gebeuren. Zo
kon ik vrij bepalen wanneer huiswaarts te keren. Bij aankomst
werden ir. Tavakoli en ikzelf vriendelijk onthaald door Karins
moeder. Langs een smalle trap kwamen we op de kamer van
Karin. Ook haar vader en een vriend van de familie waren in de
kamer aanwezig. Het was op een zondag in januari. De
stemming was bedrukt, wat begrijpelijk is, en toch voelde ik
meteen een sfeer van hoop. Hoewel ik deze mensen nog nooit
eerder had gezien, had ik de indruk dat mijn komst
verwachtingen opriep.
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Karin lag in een ziekenhuisbed in een kleine, wel erg verwarmde
kamer. Het was er haast dertig graden Celsius. Buiten was het
heel koud in die dagen. Het zou ook de volgende dagen erg
koud blijven en hard vriezen, min tien graden en soms nog
kouder. Karin is een juriste van zevenendertig jaar. Ze verkeerde
op dat moment al meer dan drie maanden in coma na een
auto-ongeval. Fysiek was ze erg gekwetst en in haar gezicht
waren er duidelijk nog sporen van het ongeval te zien.
Traditionele ziekenhuisapparatuur was er nauwelijks aanwezig.
Zij ademde wel uit eigen beweging. Naast het ziekenhuisbed
deed alleen een staander met sondevoeding me aan een
ziekenhuis denken.
De kerningenieur schetste de situatie en daarna vroeg hij mij
mijn behandeling te doen. Voor het eerst in mijn loopbaan
behandelde ik een patiënt die buiten bewustzijn was. Hoewel
de omstandigheden ver van ideaal waren, voerde ik de zachte
mobilisaties uit zoals ik gewend ben te doen. Gedifferentieerde
informatie geven is steeds de boodschap. Aan de behandeling
van het hoofd besteedde ik meer tijd dan gewoonlijk en zette
alles in het werk om een bijdrage te kunnen leveren aan haar
genezing. Een docent van de School van Utrecht had mij een
techniek aangeleerd die kan aangewend worden ingeval van
coma. Het was de eerste keer dat ik deze techniek toepaste. De
aanwezigen volgden mijn werk heel aandachtig. Gewoonlijk
behandel ik zonder toeschouwers. Dat is één van mijn heilige

32

principes, maar deze situatie was totaal anders.
Op het bed van de patiënte waren vreemde voorwerpen
geplaatst, toestellen die ik nooit eerder had gezien. Over
ingenieur Tavakoli wist ik eigenlijk erg weinig. Slechts één keer
hadden we mekaar ontmoet, in de wachtplaats van mijn
kabinet, toen hij zijn echtgenote had vergezeld. Dat we beiden
iets met zwaartekracht doen, was zowat het enige dat we van
elkaar wisten. Dat wist ik van zijn vrouw toen ze me
geconsulteerd had. Ik voelde me erg gerespecteerd door het
gezelschap in de kamer en zo goed mogelijk probeerde ik de
familie uit te leggen wat ik aan het doen was. Gewoonlijk weet
ik heel goed wat ik van mijn behandeling kan verwachten maar
bij Karin was dat anders. Na afloop stelde ik de ouders voor om
een week later de behandeling te herhalen. Ze knikten
instemmend. Veel werd er niet gezegd maar ik voelde hun
vriendelijkheid. Er werd nog koffie ingeschonken en daarna
zette ir. Tavakoli zijn behandeling verder. Hij haalde nog
apparatuur uit een draagtas, plaatste die op het bed en hier en
daar sloot hij nog een slangetje aan. Ik wist geenszins wat de
kerningenieur aan het verrichten was want veel informatie gaf
hij niet bij deze eerste ontmoeting. Nog even bleef ik toezien
om even later naar huis terug te rijden, onder de indruk van het
gebeuren. Nu ben ik wel wat gewoon, maar deze gebeurtenis
was buitengewoon.
De volgende morgen belde ik mevrouw Tavakoli op die me
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gevraagd had met haar man mee te gaan. Toen ik haar nog
eens bedankte en meldde dat ik een week later de behandeling
zou overdoen, vroeg ze me - zoveel als mogelijk was in mijn
agenda - aanwezig te zijn bij de behandeling van Karin. Ik
stemde toe. Ik wilde in de eerste plaats al het mogelijke doen
om Karin te helpen en snel begreep ik dat ik getuige en
deelnemer was bij een uitzonderlijk gebeuren. Minstens vier à
vijf dagen in de week was ik gedurende enkele uren bij Karin.
De volgende dagen waren Mr Tavakoli en ik samen aan het
behandelen. Hij vertelde me uitgebreid over zijn ontdekkingen
in de kernfysica. Voor de familie ging het dagelijkse leven ook
verder. De ouders gingen naar hun werk. Regelmatig kwam een
verpleegster langs om Karin te verschonen. Tijdens het bezoek
verhuisden Mr Tavakoli en ik dan naar de 'Boys Room', t.t.z. de
keuken. Engels was de voertaal aan het bed van 'Sleeping
Beauty', zoals de kerngeleerde haar wel eens noemde. Elke
bezoeker op de bovenverdieping keek onwennig. De sfeer zat
goed en ook de vriend des huizes, die de eerste dag nog
afzijdig was gebleven, bracht zijn osteopathische behandeling
in. Het revalidatieteam was nu compleet. De verstandhouding
was optimaal en je kon de bezieling bij iedereen voelen. Er was
perspectief want algauw leek het hier niet meer om een
hopeloze situatie te gaan - Karin veranderde duidelijk en dag
na dag zagen we duidelijke verbeteringen in haar algemene
toestand. De vreemde voorwerpen bleken plasmareactoren te
zijn. Ir. Tavakoli onderwees me ondertussen in een nieuwe visie
op zwaartekracht.
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Mevrouw Tavakoli had me na mijn eerste behandeling gezegd
dat het spijtig was dat ik kort erna naar huis was gegaan. Ik wou
echter niet te lang blijven enigszins uit respect voor de familie
van Karin. Korte tijd na mijn behandeling was de patiënte
enkele minuten bij bewustzijn geweest. Toen ik dat 's
anderendaags hoorde nam mijn enthousiasme nog toe en ik
stelde me volledig beschikbaar voor dit project.
Ir. Tavakoli heeft het grootste deel van zijn leven in Engeland
gewoond. Sinds enkele jaren wonen hij en zijn vrouw Carolina
in België. Mevrouw Tavakoli had me opgezocht in mijn praktijk
voor behandeling en ze vermoedde dat ik Karin zou kunnen
helpen. De kerningenieur is een briljante man die niet louter in
fysica thuis is maar evengoed in scheikunde, biologie,
kosmologie, medische zaken, sterrenkunde, ruimtevaart... Hij
beschikt over een bijzonder inzicht en beweegt zich on the
edge van wetenschap en technologie. Na zijn studies startte hij
in Groot-Brittannië kerncentrales op en daarna ging hij in de
zakenwereld. Zijn vader was röntgenstraal-ingenieur en later
zakenman. Die zaken gingen ir. Tavakoli zo voor de wind dat hij
met de opbrengsten een Stichting oprichtte. Zijn hart klopt voor
ruimtevaarttechnologie, Deep Space. Daarom ook had hij zich
ontfermd over Karin. Voor hem is het namelijk ook van belang
dat hij de gezondheid en het welzijn van ruimtereizigers tijdens
ruimtereizen kan garanderen en zo nodig kan herstellen. Geloof
me, als ik zeg Deep Space, dan bedoelt deze geleerde niet
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Mars.
Het team behandelde rustig doch enthousiast verder, elk op zijn
manier. Ik bracht mijn manueeltherapeutische behandeling in.
Karin ontwaakte. Ik was toen aanwezig. Het was een
woensdagnamiddag, twee dagen vroeger dan voorzien.
Ingenieur Tavakoli had de vrijdag voorzien voor dit bijzonder
gebeuren. Hij leek dat allemaal te kunnen plannen. De vader
zou dan een dag vrij nemen op het werk en aanwezig zijn bij
het ontwaken. De bedoeling was dat Karin bij haar ontwaken
een vertrouwd gezicht zou zien. Het ontwaken gebeurde twee
dagen vroeger. Tavakoli had me tijdens de koffie nog gevraagd
of ik geen paarden moest behandelen die dag. In die dagen
was ik op woensdag meestal in Chantilly, in de buurt van Parijs.
Ik vertelde nog over de gebeurtenissen in de rensport en we
wisselden nog wat ervaringen uit. Het was best gezellig, soms
met een stukje taart. Toen kwam Karin bij. Ze was in paniek. Ze
besefte dat er iets vreselijks was gebeurd.
De behandeling stond onder toezicht van twee artsen die de
supervisie over het gebeuren hadden, hoewel ze therapeutisch
niet betrokken waren. Dat was de voorwaarde die het
behandelend ziekenhuis had gesteld om de vrouw in
comateuze toestand een kans te geven met een alternatieve
behandeling, buiten de muren van het ziekenhuis. De
verantwoordelijke neuroloog had zijn patiënte met tegenzin
vrijgegeven voor dit experiment. Eén van de toeziende artsen
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was op dat moment aan de andere kant van de wereld. De
geneesheer begeleidde een team van wielrenners die aan de
slag waren in de Tour Down Under in Australië. De andere arts
was dichterbij. Hij woont op ongeveer honderd meter van het
huis van Karin. Ik haastte me naar de huisartspraktijk toen we
vaststelden dat Karin hevig panikeerde. Tot mijn verbazing had
de arts aanvankelijk niet de intentie om met mij mee te komen,
hij wilde zijn consultaties in zijn kabinet nog afwerken. Het
ontwaken vond hij goed nieuws. Ik merkte nog eens op dat de
patiënte hyperventileerde en in paniek was. Op de kamer van
Karin gekomen, zagen de dokter en ik haar rechtop zitten op
de rand van het bed, onthutst over haar fysieke toestand. Ze
huilde. Karin was nog niet helemaal gerevalideerd van het
ongeluk. Ze besefte meteen dat ze niet meer dezelfde was als
voor het ongeval. Ze was kwaad. Het leek dat ze niet blij was
om te ontwaken. De arts gaf haar een kalmerende inspuiting.
Tijdens het ontwaken stonden Mr Tavakoli en ik elk aan een
zijde van het bed. Karin keek me aan. Ik vroeg aan teamleider
Tavakoli om aan mijn zijde van het bed te komen staan maar hij
zei me dat het goed was dat ik Karin kon aanspreken in haar
moedertaal. Ik probeerde haar zo goed mogelijk gerust te
stellen. Ze was zich bewust van haar gebreken. Er was heel
ernstige hersenschade opgetreden tijdens het ongeval maar
door de behandeling van ir. Tavakoli was deze gedeeltelijk
hersteld. De toestellen op haar bed waren ongeveer de grootte
van een koffiekan, en met behulp van deze apparatuur leek hij
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het brein te kunnen configureren. In elk geval zagen we op heel
korte termijn de neurologische disfuncties herstellen.
Tijdens onze samenwerking had ik gemerkt dat deze bijzondere
geleerde - die afkomstig is uit het Midden-Oosten – wellicht dé
theorie waar Albert Einstein vruchteloos naar gezocht had,
ontdekt heeft : de unificatietheorie die de relativiteitstheorie en
de kwantumfysica moet verbinden, ook weleens 'de theorie van
alles' genoemd door fysici. De dagen bij Karin waande ik me in
de x-files. Voorbij de grenzen van de huidige kennis en
technologie, vol raadsels.
Enkele dagen nadat ik ir. Tavakoli vergezeld had in deze
onderneming - Karin verkeerde dan reeds in een toestand van
gedeeltelijk bewustzijn - werd de sondevoeding stopgezet. De
toeziende arts aarzelde nog even maar ir. Tavakoli overtuigde
hem. Karin kreeg eerst babyvoeding, die bereide potjes uit het
warenhuis of de apotheek. Nog een dag later maakte de kerningenieur verse soep in de keuken. Mooi gezicht, de nucleaire
ingenieur, wonderdoener, redder... aan het kookfornuis. De
volgende dag stonden gekookte aardappelen met groenten en
vlees op het menu. Op een ander bewuster moment zat Karin
op de rand van het bed en rookte een sigaret, nog gedeeltelijk
in coma!
Net in die dagen haalde een arts uit een Luiks hospitaal het
wereldnieuws. Hij had een systeem bedacht om via een
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omgebouwd videospel te communiceren met mensen in coma.
Hierbij kunnen zijn comapatiënten antwoorden met 'ja' of
'neen'. De patiënten van de Luikse arts bleven echter in coma, onze patiënte rookte, at vast voedsel, herstelde gedeeltelijk van
de opgelopen letsels... en ontwaakte! De kans op ontwaken
voor de behandeling was quasi nihil. We lazen het nieuws in de
krant aan het bed van Karin. De fysieke mogelijkheden namen
elke dag toe. De neurologische schade was aan het herstellen,
de huidgevoeligheid keerde volledig terug en de motorische
mogelijkheden herstelden. De andere zintuigen waren ook aan
het genezen, de smaak, de reuk, het zicht, hoewel er duidelijk
één oog door het ongeval was beschadigd. Het leek me of
ingenieur Tavakoli al die vaardigheden één na één opnieuw
aanleerde met behulp van zijn plasmatechnologie. De
coördinatie nam toe, dit op enkele dagen tijd. Toen ik hem
vroeg hoe ver deze genezing kon gaan, zei hij me : 'Eén van de
volgende dagen zal Karin zelf de deur opendoen'. Het klinkt
ongelooflijk. Karin is het levende bewijs. Op het eerste zicht
onverklaarbaar en onmogelijk. Maar je raakt daar aan gewend.
Je verschiet van niets meer. Alles lijkt wel mogelijk.
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5.

Het wonder van starets Zosima

Starets Zosima is een priestermonnik die over spirituele en
wonderdadige krachten beschikt. Starets - Russisch voor
'oudere' – is een spirituele leider in een Russisch-orthodox
klooster. Zosima woont in een kluizenaarsverblijf, op een paar
honderd meter van het klooster van Skotoprigonjevsk. De
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monnik had als jonge man in het Russische leger gediend. Na
geraakt te zijn aan zijn wang bij een pistoolduel met een
liefdesrivaal was Zosima in het klooster getreden. Met een
schram was hij er toen goedkoop van af gekomen en dat had
hem aan het denken gezet. Hij had voor het leven in een
klooster gekozen vooral omdat hij de mensen ten dienste wilde
zijn. Contemplatie en gebed zou hij er wel bijnemen.
De starets is een immer vrolijke man en geniet zichtbaar van het
leven. Vanuit heel Rusland stromen pelgrims naar zijn klooster.
Sommige reizigers hebben nood aan zijn spirituele inzichten,
anderen komen om te genezen van ernstige ziekte of pijn. In
het klooster gebeuren menige wonderen. De bezoekers
vertrekken meestal als herboren. Loopkrukken en andere
hulpmiddelen worden achtergelaten. Aljosja, een jonge priestermonnik, is de leerling van de starets. Hoewel Zosima zeer
geliefd is in Rusland is de meerderheid van de tweehonderd
monniken in het klooster eerder jaloers op hem. Ze hebben het
evenmin voor het staretsdom in het algemeen. Aljosja zegt over
Zosima : 'Hij is de beste mens ter wereld!' Meester en leerling
hebben een bijzondere hechte band. Aljosja is met heel zijn ziel
verknocht aan de heilige man - die geheel bereidwillig is om
zijn leerling op te leiden en zijn inzichten mee te geven.

Zosima en Aljosja zijn personages uit de roman van Fjodor
Dostojevski (1821-1881): “De broers Karamazov”.
Wanneer Zosima overlijdt, verwacht ieder – zowel binnen als
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buiten het klooster – een wonder. Het heengaan van deze
heilige man zal ontegensprekelijk vergezeld worden van een
heel groot wonder. Iedereen staat er dan ook versteld van dat al
kort na het overlijden er een verderfelijke geur vrijkomt uit het
lichaam van de geprezen monnik. Als een lopend vuurtje
verspreidt het onverwachte nieuws zich binnen en buiten het
klooster en velen komen poolshoogte nemen. Deze hinderlijke
geur is nu wel het laatste wat men had verwacht. Nog eerder
dan bij een gewone sterveling vindt de ontbinding plaats. Dit
tot groot verdriet van Aljosja die, hoewel hij niet twijfelt aan zijn
geloof in God toch de pijn diep in zijn hart verbijt. Hij is kwaad
op God, voor de vernedering die zijn vriend en leermeester te
beurt valt. De hoon van het klooster weegt op hem. Overste
Ferapont herleeft. Hij is de voortrekker van diegenen die
Zosima niet genegen zijn. De meesten durven hun twijfel
omtrent het gebeuren nauwelijks openlijk uiten. Is dit een teken
van God? Was Zosima dan toch niet zo heilig? Misschien was hij
wel een ordinaire bedrieger?
Theo is een briljante wetenschapper maar vooral een heel
fijngevoelige man met bijzonder inzicht. Samen hebben we vele
uren gefilosofeerd. Hij heeft me aangeraden “De broers
Karamazov” te lezen. Deze kanjer van haast duizend pagina’s –
kleine druk – doorworstel je niet in één-twee-drie. Na lang
talmen was ik dan toch het boek gaan lezen. Ik lees echter een
boek niet altijd in de volgorde zoals de schrijver heeft bedoeld.
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Voorbije zomer was ik samen met onze oudste dochter Daphne
vijf dagen in Genève. Daphne studeert fysica aan de KU Leuven.
Zij studeert eveneens muziek aan het conservatorium van
Antwerpen. Met ons tweetjes waren we erop uitgetrokken,
enerzijds om te genieten van het goede weer aan het meer van
Genève en anderzijds om CERN te bezoeken. Enkele weken
daarvoor had men in CERN het Higgs-deeltje ontdekt. Soms
wordt dit subatomair deeltje ‘God Particle’ genoemd. De
ontdekking van dit deeltje moet uitleggen hoe materie haar
massa krijgt. Op de oevers van het meer hadden we alle tijd om
van gedachten te wisselen. De rondleiding in CERN, waar de
krachtigste en grootste deeltjesversneller ter wereld in werking
is, creëerde een bijzonder kader voor onze geanimeerde
gesprekken. Ik weet dat Daphne bijzonder veel waarde hecht
aan de inzichten van Theo. Deze geoloog doet
grensverleggend werk in zijn vakgebied, niet tot ieders
genoegen. Vooral zij die nu de lakens uitdelen, hebben nogal
wat last van zijn knappe inzichten. Zijn baanbrekend werk
ondervindt dus veel obstakels op weg naar de drukpersen van
Nature.
Enkele maanden voor onze uitstap naar Genève had ik Theo
voor het eerst gesproken over de inzichten van Tavakoli. Geheel
uitzonderlijk had ik twee leerboeken van de kerngeleerde
uitgeleend. Theo gaf me al snel een eerste mening. Hij leek me
ook onder de indruk, al was hij misschien verrast dat ik er nog
niet eerder met hem had over gesproken Hij waarschuwde me
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dat dit geen gewone fysica is. Hij noemde het psychica. Na
grondige studie van de leerboeken bevestigde Theo : “Deze
man is briljant!”
Kan men materie en geest wel afzonderlijk bekijken? Men heeft
begrepen in de kwantumfysica dat de observator de fysische
realiteit beïnvloedt. Is dat echter voldoende? Theo vertelde me
dat we niet enkel in het ‘Big Bang universum’ functioneren maar
dat de gekende fysische natuurwetten op bepaalde niveaus niet
meer van toepassing zijn. In onze fysische realiteit worden
sommige zaken geregeld via deze wetmatigheden en andere
dan weer niet. Hij zei me dat we kunnen ontsnappen uit het Big
Bang universum. Theo en ik zijn interactief zoals een meester
en zijn leerling, zoals Zosima en Aljosja, met heel veel
wederzijds respect en waardering. Bewustzijn is de uitweg voor
zij die zich wat gevangen voelen in het Big Bang universum.
Niet dat er zo weinig plaats is in een ruimte-tijd die minstens
vijftien miljard jaar bestaat.
In het klooster had men verwacht dat Zosima bij zijn heengaan
zou geuren als rozen. Het tegendeel was waar, tot vreugde van
wie hem benijdde. Met onze oudste dochter besprak ik, in
Genève, het gebeuren in het Russische klooster. De
kerngeleerde passeerde eveneens de revue in onze stemmige
debatten. Daphne had me enkele keren vergezeld bij de
behandeling van Karin. Daphne, eenentwintig jaar jong, krijgt
de standaard van de fysica gedoceerd in Leuven en ontmoet ir.
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Tavakoli met een nieuwe fysica die Theo dan nog eens psychica
gaat noemen.
Vorm en functie kan men beter niet apart van elkaar zien.
Ruimte en tijd horen onlosmakelijk bij elkaar. De fysische
werkelijkheid, materie en bewustzijn hebben op een bepaald
vlak wél met mekaar van doen.
Sint Augustinus zegt over wonderen dat ze niet in strijd zijn met
de natuur, alleen in strijd met wat de mens over de natuur weet.
Ook in mijn praktijk gebeuren wonderen, dingen die sommige
mensen moeilijk kunnen vatten, niet in strijd met de natuur,
enkel met dat wat men verwacht. En die verwachtingen spelen
dan ook nog eens een rol. Net als de observator – of beter : de
participator - in de kwantumfysica.
Zosima is een mens van vlees en bloed. Het verhindert hem
niet om wonderen te verrichten.
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6.

De man die de twintigste eeuw uitvond

Als ergens ter wereld een gedachteballonnetje met een
brandend lampje wordt afgebeeld, weet iedereen onmiddellijk
wat er bedoeld wordt. Wie een kruiswoordraadsel oplost, weet
dat de naam van de uitvinder van de gloeilamp bestaat uit zes
letters. Velen weten zelfs dat zijn tweede voornaam Alva is. ‘De
man die de twintigste eeuw uitvond’ is heel wat minder bekend,
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hij is nochtans een tijdgenoot van Thomas Edison.
Na enkele jaren in Europa gewerkt te hebben, emigreerde in
1884 een jonge Servische fysicus-elektrotechnicus uit Kroatië –
gelegen in het Oostenrijkse keizerrijk – naar de USA. Van een
warme aanbevelingsbrief voorzien, kwam hij aan ten huize van
Edison. Deze brief was zo overtuigend dat de grote uitvinder dit
jonge talent wel een kans moést verlenen. Edison was na de
uitvinding van de gloeilamp en zijn werk betreffende
gelijkstroom een uiterst succesvol zakenman geworden met een
eigen bedrijf. Hij bood de bedeesde jongeman een baantje aan.
Korte tijd later kwamen beiden in conflict. Edison vond eens
geen oplossing bij één van zijn prangende problemen en
beloofde diegene die het probleem wel kon oplossen een fikse
beloning. Nikola Tesla, zo heette de jonge fysicus, kwam met de
oplossing. Toen hij zijn rechtmatige beloning opeiste, zei Edison
laconiek : “Tesla, u begrijpt niets van Amerikaanse humor”. Het
zou nooit meer goed komen tussen deze twee heren.
Nikola Tesla was inmiddels Amerikaans staatsburger geworden.
Toen Edison hem ook nog eens loonopslag weigerde, was de
maat vol en de jonge man startte zijn eigen bedrijf. Edison en
Tesla werden rivalen voor het leven. Edison zette in op
gelijkstroom. Het was Tesla die het uiteindelijk met zijn
wisselstroom zou halen, niet zonder dat Edison zijn concurrent
in diskrediet trachtte te brengen. Edison liet enkele huisdieren
opzettelijk doden door zijn medewerkers en probeerde zo de
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Amerikaanse bevolking te laten geloven dat de stroom van zijn
opponent Tesla levensgevaarlijk was voor huishoudelijk gebruik.
Tesla overtuigde alsnog investeerder George Westinghouse en
een deel van de pers op een demonstratie.
Tijdens de gelijkstroomverlichting zat het publiek in het
halfdonker. Er was nauwelijks meer licht dan het publiek gewend
was van de olielamp. Toen Tesla de zaal verlichtte met zijn
nieuwe wisselstroom werd het eensklaps écht klaar in de ruime
balzaal. George Westinghouse geloofde rotsvast in het genie
van Tesla toen haast iedereen dweepte met Thomas Edison.
Enkele jaren later zou Tesla enkele van zijn lucratieve
patentrechten opgeven om zijn vriend Westinghouse te helpen
toen die in nauwe schoentjes kwam te zitten. Wat later
stroomde het geld letterlijk binnen, in de lade van George
Westinghouse.
Nikola Tesla noemde zichzelf liever ontdekker dan uitvinder. Hij
zei dat hij zijn ideeën kreeg via zeer gedetailleerde visualisaties.
Hij vond zelfs dat hij deze uitvindingen niet zelf bedacht, ze
werden hem gewoon ingegeven. Het waren uitingen van de
natuur zelf. Hij wist zich enkel diegene die deze nieuwe
mogelijkheden, inherent aan de natuur, ontdekte.

“Voordat ik een schets op papier zet, werk ik het
hele idee in gedachten uit. In mijn hoofd verander
ik de constructie, breng ik verbeteringen aan en
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zelfs laat ik het apparaat werken. Zonder ooit een
schets te tekenen kan ik de maten van alle
onderdelen aan instrumentmakers geven. Eenmaal
gemaakt passen al die onderdelen, alsof ik de
bouwtekeningen echt gemaakt zou hebben. Het
maakt me niet uit of ik mijn machine in mijn hoofd
of in mijn lab laat draaien. De uitvindingen die ik
op deze manier bedacht heb, werkten in dertig
jaar zonder uitzondering altijd. Mijn eerste
elektrische motor, de draadloze vacuümlamp en
vele andere apparaten zijn allemaal precies zo
ontwikkeld”.
Dit schreef hij in : My Inventions:
The Autobiography of Nikola Tesla.
Tesla was een erg excentrieke geleerde. Hij was begiftigd met
uiterst sterk ontwikkelde zintuigen. Hij zei dat hij een onweer
hoorde op meer dan tweehonderd kilometer afstand. In het
New Yorker Hotel in Manhattan, waar hij het grootste deel van
zijn leven verbleef, hoorde hij een klok tikken in een hotelkamer
die drie kamers van de zijne gesitueerd was. Het was moeilijk
werken en leven voor deze uiterst gevoelige man. Het gonsde
letterlijk in zijn hoofd. Hij leed dan ook nog eens aan smetvrees.
Niemand wilde hij de hand schudden, zelfs niet bij een
belangrijke zakendeal. Hij was geobsedeerd door het getal drie.
Toen het eten geserveerd werd in het restaurant van het hotel
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zorgden obers voor voldoende servetten, steevast een
veelvoud van drie. Dit kon zowel vierentwintig zijn, net zo goed
als zesendertig. Keurig telde Tesla alles na. Hij is nooit gehuwd
geweest al zou hij kortstondig een liefdesrelatie hebben gehad
met Anne Morgan, de dochter van magnaat John Pierpont
Morgan. Wel had hij een heel hechte vriendschapsband met
Katharine Johnson, de vrouw van een van zijn beste vrienden.
Omdat geld hem minder aansprak dan wetenschap en techniek
en wellicht uit genegenheid voor Katharine had hij George
Westinghouse gered van een naderend bankroet. Katharine
vroeg Nikola Tesla om Westinghouse bij te springen. Tesla gaf
enkele patentrechten op en schonk ze aan de man die in hem
vanaf het eerste uur geloofde. Enkele jaren later zou
Westinghouse Company uitgroeien tot één van de grootste
bedrijven in de USA en dit is nog steeds het geval.
Nikola Tesla en bankier JP Morgan gingen samen zaken doen.
Morgan was verlekkerd op draadloze geleiding van signalen,
hetgeen later de radio zou worden. Markies Guglielmo Marconi,
een vurige bewonderaar van Tesla, ging – nadat hij zijn idool
bezocht had in de Verenigde Staten - met de faam en de
bijhorende opbrengsten lopen. Jaren later zou dit onrecht nog
gedeeltelijk rechtgezet worden nadat bleek dat Marconi
meerdere patenten van Tesla geschonden had. Tesla werd
postuum aangewezen als de uitvinder van de radio. Marconi
wordt tot op heden in de meeste geschiedenisboeken en
naslagwerken nog steeds als de uitvinder van de radio
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vernoemd.
Nadat Tesla het werken onmogelijk was gemaakt door
ongeruste buurtbewoners in Colorado, keerde hij terug naar
New York. Op Long Island bouwde hij een toren, gefinancierd
door bankier John Pierpont Morgan. De Tesla-toren zou dertig
meter hoog worden. Morgan wist nauwelijks wat zijn
compagnon echt van plan was maar zorgde echter netjes voor
het nodige kapitaal. Toen hij vernam dat markies Marconi de
radio had uitgevonden en Albert Einstein grote naam maakte
op het oude continent, geraakte zijn geduld in zijn
beschermeling op. Toen duidelijk werd dat Nikola Tesla
elektriciteit zou creëren door een verbinding tussen de
ionosfeer en de aarde aan te maken, en zo in staat zou zijn om
in eens de hele wereldbol van stroom te voorzien, haakte
Morgan af. Hoe zou Morgan die stroom kunnen factureren aan
de gebruikers? Deze geweldige uitvinding, in het begin van de
twintigste eeuw, ging verloren. Tesla had honderd jaar geleden
een methode ontdekt om uit de omgeving vrije energie te
tappen. Gauw zou blijken dat er niets gratis is. Tesla kon de hele
wereld van stroom voorzien, met een toren van ongeveer
dertig meter hoogte. Oninteressant voor zijn financier en
zakenpartner.
Vanaf 1915 vond de briljante ontdekker geen belangrijke
investeerders meer. Ik vermoed dat de invloed van JP Morgan
daar voor veel tussen zat. Tesla werkte verder in stilte,
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bijgestaan door zijn trouwe kamerdienaar. Hij ontwikkelde een
eigen zwaartekrachttheorie die hij nooit zou publiceren en
claimde nog een reeks bizarre ontdekkingen. Hij stierf in zijn
kleine hotelkamer in Manhattan in 1943 zonder enig bezit. Tesla
was zijn hele loopbaan een aanhanger van de ethertheorie. Zo
zou de ether als een medium fungeren om elektromagnetische
golven zich in het luchtledige te laten voortplanten. Einsteins
speciale en algemene relativiteitstheorie uit 1905 en 1916
maakten de ethertheorie van Lord Kelvin onnodig en
ongedaan. Nikola Tesla noemde Einsteins theorie – die massa
en energie aan elkaar koppelt en beweert dat materie de
ruimte kromt - onzin.
Thomas Alva Edison en Nikola Tesla hebben nooit de Nobelprijs
in ontvangst genomen. Nochtans waren beiden in 1915
uitgeroepen als laureaten. Beiden zagen echter af van de
grootste onderscheiding omdat ze de eer en de geldprijs niet
met elkaar wilden delen. De twee heren konden nog steeds niet
samen door één deur. De Nobelprijs werd in dat jaar uiteindelijk
uitgereikt aan Sir William Henry Bragg en Sir William Lawrence
Bragg. Tesla ontving ironisch genoeg wél de Edison-medaille.
Hij leefde op latere leeftijd een teruggetrokken leven ver van de
schijnwerpers. Elke dag voerde hij de duiven in het park. Op het
einde van de negentiende eeuw was Nikola Tesla nog één van
Amerika’s meest beroemde burgers. Gaandeweg geraakte hij in
de vergetelheid. Hij overleefde dankzij een leefloon van
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Joegoslavië. De eenheid van magnetische fluxdichtheid is naar
Tesla genoemd (T). Hoewel veel van de huidige technologie
functioneert op basis van de ontdekkingen van deze grote
geleerde, werd de wereld belangrijke vooruitgang onthouden.
Terwijl Nikola Tesla rondtoerde in zijn automobiel zonder
brandstof – hij tapte de energie uit de omgeving – werd het stil
rond deze uitzonderlijke man.
Misschien is de wereld nu wel klaar. Wat niet lukte in Tesla’s tijd,
wordt nu misschien wel haalbaar. Via de communicatiemiddelen
die er tegenwoordig zijn – draadloos verkeer is trouwens een
ontdekking van Tesla – wordt de wereldbevolking accurater op
de hoogte gehouden van de mogelijkheden. Het internet toont
hier zijn waarde. Tesla had veel in petto dat nooit het levenslicht
heeft gezien. Als Tesla en Tavakoli iets gemeen hebben dan is
het dat ze de mogelijkheden van het elektromagnetisch veld
begrijpen en toepassen om de mensheid te dienen.
Ondertussen heeft ir. Tavakoli zijn volledige levenswerk –
ongeveer driehonderd patenten en andere informatie – via
USB-stick - getransfereerd naar verschillende geïnteresseerde
naties via hun ambassade in België. Het aantal landen dat
ondertussen de vrij aangeboden kennis opgehaald heeft, loopt
elke week op. De grootste supermachten staan op dit lijstje.
Aan het bed van Karin kreeg ik een voorsmaakje van ongeziene
mogelijkheden. Ik weet stellig dat de wereld en de bevolking
gediend zal zijn met deze kennis en de toepassing van deze
kennis. Of de mensheid deze keer via haar regeringsleiders wel
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de geboden kans grijpt, valt nog te bezien.
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7.

De koorddanser

Theo vertelde me op een dag De parabel van de koorddanser
van Friedrich Nietzsche.
Zarathoestra was vanop zijn hoge berg naar beneden
gekomen, afgedaald naar het volk. Het was hem te eenzaam,
alleen op de top. Hij had de menigte van een klein dorp
toegesproken en had hen verteld over de laatste mensen. De
menigte schreeuwde hem hevig toe : ‘Geef ons deze laatste
mens, Zarathoestra’. ‘Maak ons tot deze laatste mensen! Dan
geven wij jou de bovenmens!’
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Also sprach Zarathustra kende ik aanvankelijk vanwege “2001 :
A Space Odyssey” van Stanley Kubrick. De muziek van Richard
Strauss – uit de openingsscène - blijft me steeds beklijven. De
eerste keer heb ik dit indrukwekkend filmepos gezien aan het
college, toen ik veertien jaar was. In de filmbespreking die we
toen gekregen hadden, las ik dat de regisseur uitdrukkelijk
aangaf dat dit geen Science-fictionfilm was. Dit gegeven is me
steeds bijgebleven. Ik wou weten wat Kubrick bedoelde met
deze film. Stanley Kubrick had de film gedraaid in 1968, een
jaar voor de maanlanding van Apollo 11.
Een touw verbond twee torens boven het marktplein. Plots
opende een koorddanser een deurtje van de ene toren en
kwam voorzichtig op het touw. Hij balanceerde behoedzaam
op het touw, hij hield een lange stok in de handen. Halverwege
gekomen, zwaaide het deurtje nog eens open. Een nar ging de
koorddanser achterna. Met grote stappen naderde hij
zienderogen de koorddanser. Hij porde zijn voorganger aan om
sneller te gaan. Hij riep hem toe uit de weg te gaan. ‘Je verspert
me de weg’. Toen hij op één stap genaderd was, schreeuwde hij
als een duivel en sprong met volle geweld over de koorddanser.
Hij haastte zich naar de andere toren. De koorddanser schrok,
verloor het evenwicht en stortte op de grond. De menigte stoof
verschrikt uiteen. Enkel Zarathoestra was blijven staan. De
ongelukkige koorddanser viel juist naast hem. De koorddanser
was gebroken maar leefde nog. Hij sprak stamelend tot de
profeet : ‘Ik wist al lang dat de duivel me ooit eens beentje zou
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lichten, nu zal hij me naar de hel slepen’. Zarathoestra
antwoordde rustig : ‘Er is geen duivel, er is geen hel. Vrees niet
meer!’ De stervende man antwoordde : ‘Ik ben niets meer dan
een dier dat men heeft leren dansen’. Welnee, zei de Perzische
profeet : ‘Jij hebt gewoon van het gevaar jouw beroep gemaakt.
Nu ga je ten gronde aan jouw beroep. Ik zal je met mijn
handen begraven’. De koorddanser antwoordde niet meer.
In de film zien we hoe mensapen het gebruiksvoorwerp
ontdekken. Al snel merken zij dat ze hiermee kunnen doden.
De scène waarbij het botstuk triomfantelijk door de leider van
de kudde in de lucht gegooid wordt en bij het volgende beeld
overvloeit in een ruimteschip op de tonen van ‘De Blauwe
Donau’ van Johann Strauss is heel bekend geworden in de
filmgeschiedenis. Anno 2001 verkent de mens de ruimte. Het
lijkt wel een doordeweekse shuttledienst naar de maan. Na een
mysterieuze ontdekking op de maan, wordt er koers gezet
richting Jupiter. Twee astronauten bedienen samen met
computer HAL 9000 het ruimteschip. Aan boord zijn drie
wetenschappers die de reis in kunstmatige hibernatie maken. Bij
aankomst op de bestemming zullen ze opnieuw wakker
gemaakt worden uit een soort winterslaap. De kijker wordt later
meegenomen in een opeenvolging van kleurrijke, haast
psychedelische filmbeelden. Het laatste halfuur van de film is
door het publiek ruim besproken geweest. Kubrick zelf heeft
nooit duiding gegeven van zijn bedoeling.
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Sinds de zeventiger jaren is de mens niet meer op de maan
geweest. Twaalf mensen hebben op de maan gewandeld. Het
Apollo-project werd afgeblazen. Ook Space Shuttle is intussen
verleden tijd. De Amerikanen hebben tegenwoordig de Russen
nodig om in de ruimte te geraken. De profetie van Stanley
Kubrick leek me niet bewaarheid te zullen worden. We worden
gelukkig nog niet gedomineerd door computers zoals HAL. De
mens geraakt nog nauwelijks van het aardoppervlak vandaan.
Er zijn zelfs stemmen die beweren dat Stanley Kubrick de tvuitzending van de landing op de maan in 1969 geregisseerd
heeft. Zelfs mevrouw Kubrick geeft toe dat haar man
meegewerkt heeft aan het opnemen van beelden in een
filmstudio in Londen – voor in het geval – toen hij toch bezig
was aan zijn monumentale film “2001 : A Space Odyssey”.
Evolueert de mens vanuit het dier naar de bovenmens? Ik
gebruik hier bewust liever het Nederlandse dan het Duitse
woord, jammer dat het begrip bovenmens onteerd is geweest.
Is de fase van ‘mens’ slechts een fase in de aanloop naar
‘bovenmens’? Is dat de boodschap van de profeet
Zarathoestra? Van Friedrich Nietzsche? Is dat de boodschap van
Theo? Van Zosima en Dostojevski? Van Tavakoli? Van Kubrick en
anderen?
In het vervolg : “2010 : The Year We Make Contact”, horen we
de vermiste astronaut Dave Bowman zeggen bij aanvang van
de film : My God, It’s full of stars!! Betekent bowman niet
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boogschutter? Het centrale zwarte gat van onze Melkweg ligt in
de richting van het sterrenbeeld Boogschutter. Weet ik van
Tavakoli.
Ik vind het opmerkelijk dat ik Theo vijftien jaar geleden heb
leren kennen en waarderen als een waarlijk wijze man. Drie jaar
geleden komt Tavakoli op mijn pad, de man die claimt om ten
laatste in 2014 de ruimte in te gaan met een compleet
revolutionair aandrijvingssysteem. Geen propulsie meer waar
tonnen brandstof verbrand worden om de zwaartekracht te
overwinnen en bovendien nog eens voor vervuiling zorgen. De
kerngeleerde uit voormalig Perzië heeft de werking van de
zwaartekracht ontrafeld. Kennis van de ware natuur van deze
kracht laat toe om te graviteren en los te komen van de aarde,
om de ruimte op te zoeken. Is de komst van de bovenmens
aangebroken?
Theo zei me te ontsnappen uit het Big Bang universum via
bewustzijn. Als je voor de spiegel staat kijk je oneindig ver in de
ruimte. Dit doet me denken aan de oude Dave op het einde
van ’2001′. Als je diep in jezelf kijkt… Oneindig ver naar binnen…
Oneindig ver naar buiten… Misschien bevinden we ons ergens
halverwege. Als tussen twee torens.
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8.

Het geheugen van de wereld
gaat in vlammen op

Volgens bronnen huisvestte de Bibliotheek van Alexandrië
minstens vijfhonderdduizend boekrollen. Vast staat dat de
bibliotheek een grote rol speelde voor het intellectuele leven in
de Oudheid. Archimedes reisde regelmatig naar Egypte om er
naslagwerken te raadplegen, Eratosthenes berekende in
Alexandrië de omtrek van de wereld.
De bibliotheek brandde een eerste keer af, anno 47 na Christus.
Zij lag toen niet geheel in puin en as. De bibliotheek zou nog
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verschillende eeuwen verder functioneren doch boette
geleidelijk aan betekenis in. Een nieuwe brand in 389 werd de
vermaarde bibliotheek fataal, er rest niets meer van de hele
verzameling aan kennis en wijsheid. Alles opgegaan in rook en
vuur.
Gregg Braden brengt ons naar een eeuwenoud klooster in
Egypte, aan de voet van de berg Sinaï. Het is een klooster dat
bewoond wordt door Koptische Christenen. Gregg Braden is
een computergeleerde, gespecialiseerd in geologie, die een
unieke brug slaat tussen wetenschap en spiritualiteit. Voor velen
is hij een leraar. Net zoals Theo, ook een geoloog, één van mijn
leraars is. De monniken van het Sint-Katharinaklooster aan de
voet van de berg Sinaï verblijven reeds duizend vijfhonderd
jaar in het klooster. Nooit werd het klooster vijandig ingenomen
of vernield. De religieuzen bakken nog net als eeuwen geleden
hun brood in de zon. De kamers worden verlicht met
olielampen. Alle monniken uit de geschiedenis van het klooster
liggen begraven op deze locatie. Hun stoffelijke overschotten
worden heel zorgvuldig bewaard, de botten van hun skelet
worden zelfs met hun naam gemarkeerd. De bewoners leggen
Gregg uit dat de energie van duizend vijfhonderd jaar samen
leven, samen wonen, samen werken en samen bidden, op deze
wijze behouden wordt. In het klooster is er zoals gebruikelijk
een bibliotheek. Een gedeelte van de bibliotheek is publiek, een
ander deel is geheim gebied. Braden krijgt het na lang
aandringen voor mekaar om het geheime deel te mogen
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betreden. De overste stemt schoorvoetend toe, onder de
bijzondere voorwaarde dat Gregg geen foto’s neemt. Bij het
betreden van deze ruimte staat Braden perplex. Op de oude
studietafels staan splinternieuwe computers, laptops, scanners
en nog veel meer elektronische apparatuur. Apple, IBM… De
Koptische kloosteroverste legt uit dat de kloostergemeenschap
vreest dat haar klooster zal verwoest worden. Ze vrezen dat
nog in hun leven deze regio het toneel zal zijn van een
vernietigende oorlog. De monniken willen geenszins dat de
verzamelde kennis verloren gaat. Ze nemen foto’s van alle
waardevolle stukken die aanwezig zijn in het klooster.
Eén van de boekrollen bevat een icoon van het gezicht van
Jezus dat dateert uit het einde van de tweede eeuw. Misschien
is het de meest getrouwe afbeelding van Christus. Elke pagina
van de werken in de bibliotheek wordt ingescand.
Monnikenwerk. Back-up voor dit gigantisch verzameld werk is
het World Wide Web, zodat deze belangrijke kennis voor de
komende generaties behouden blijft.
Gregg Braden is auteur van o.a. “The Divine Matrix”. Wereldwijd
geeft hij lezingen. Als wetenschapper gaat hij steeds op zoek
naar bewijzen. Hij verricht onderzoek zowel in de huidige
wetenschap als in de oude teksten van onze voorouders. Hij
bestudeert de nieuwste inzichten van de kwantumfysica. Braden
gaat op zoek naar bewijs voor het bestaan van het veld, dat
men vroeger gewoonlijk de ether noemde. Intuïtief voelt Gregg
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dat er een alles verbindend veld moét bestaan. Hij wordt hierbij
ook geholpen door eeuwenoude geschriften. Een sterk
vermoeden is echter niet voldoende. Ook Nikola Tesla was
rotsvast overtuigd van het bestaan van een ether, zelfs toen
Einsteins relativiteitstheorie de ethertheorie van Lord Kelvin naar
de geschiedenisboeken verwees. Eenvoudig gezegd, stelde
Albert Einstein dat de wereld buiten de mens geheel
onafhankelijk bestaat van de mens. Niet iedere eminentie in de
fysica gaat hiermee akkoord. John Wheeler is het hier allerminst
mee eens. Waar de kwantumfysica de mens een rol als
observator toekent in de vorming van de werkelijkheid gaat
Wheeler nog een stapje verder. Deze Einstein-kenner ziet voor
de mens een rol van participator weggelegd. Dat wil zeggen
dat de mens het universum zelf helpt vormen. Het universum is
nog niet af. De mensheid helpt bij het creëren. U ziet dat
meningen danig kunnen verschillen, zelfs in het zelfde
vakgebied.
Het bekende Morley-Mickelson-experiment dat plaatsvond in
1887 zou – voor eens en voor altijd – klaarheid brengen. De
uitkomst van het experiment werd van groot belang geacht
voor de verdere evolutie in de wetenschappelijke wereld, niet
alleen in de natuurkunde. Het experiment toonde uiteindelijk
aan dat zo een energieveld – wat sommigen tot dan toe
vermoedden – niet bestaat. Tot grote teleurstelling van de
onderzoekers Morley en Michelson. Dit had een beslissende
impact op het verdere verloop van wetenschap en technologie.
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Zelfs het denken van de mens is hier sterk door beïnvloed.
Materie en geest blijven daardoor van elkaar gescheiden. De
geest beïnvloedt de materie niet. De ruimte is leeg. Het vacuüm
bevat niets. Zo werd dit experiment het bekendste mislukte
experiment uit de geschiedenis van de wetenschap. Morley en
Michelson wilden tevergeefs het bestaan van de ether
aantonen. Dit experiment zou ongeveer twintig jaar later de
relativiteitstheorie
van
Einstein
experimenteel
helpen
bevestigen.
Honderd jaar gaan voorbij tot het Morley-Mickelsonexperiment nog eens wordt overgedaan in 1986. Dit keer echter
met bijzonder gesofisticeerde apparatuur, in meer gunstige
wetenschappelijke omstandigheden dan een eeuw geleden.
Deze keer toont het experiment het tegendeel aan. Er bestaat
een verbindend veld. Nadat Max Planck de grondbeginselen
van de kwantumfysica gelegd had, kon het haast moeilijk
anders. Verscheidene namen worden in gebruik genomen om
dit veld te benoemen. Ether, nulpuntsveld, het veld en het
Akasha-veld zijn maar enkele van de vele benamingen . Planck
sprak van matrix. Braden noemt het goddelijke matrix.
De huidige studieboeken aan de universiteiten stellen nog
steeds dat zo een veld niet bestaat. Het veld bestaat wél voor
Braden, eveneens voor mij en al zeker voor Tavakoli en zijn
revolutionaire technologie. Als de ruimte niet leeg is, waardoor
wordt zij dan wel gevuld? Geen wonder dat de
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relativiteitstheorie en de kwantumfysica niet te verenigen zijn tot
hiertoe.
Braden kon in het Sint-Katharinaklooster bewaarde teksten van
‘het evangelie van Thomas’ inkijken. Ik citeer vers 106 :

Wanneer u de twee [gedachte en emotie] één maakt en tegen
de berg zegt : ‘Berg ga opzij’, dan zal de berg wijken.
Driemaal komt een gelijkaardig citaat in dit 'verloren evangelie'
voor, om het belang van de tekst en zeker de kracht van de
tekst te onderstrepen.
De oude geschriften van onze voorouders – die vaak verloren
gegaan zijn zoals bij de brand in Alexandrië – zijn volgens
Gregg Braden een andere taal om het zelfde te beschrijven als
wat – meer recent – de wetenschap doet. Deze citaten uit het
evangelie van Thomas worden wel eens beschouwd als de
letterlijke onderwijzing door Christus. Opmerkelijk is dat deze
richtlijnen niet in de huidige bijbeleditie terug te vinden zijn
maar wel in geschriften die dateren van voor 300 na Christus.
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9.

Zwarte gaten zijn toch niet zo zwart

Kerningenieur Tavakoli kijkt naar de hemel, vooral naar de
sterren. Deep Space is zijn bestemming. Deze minzame man,
afkomstig uit de buurt van Teheran, is de zoon van een
röntgenstraal-ingenieur van Philips. Wanneer Tavakoli achttien
is, emigreert het gezin naar Engeland. Tavakoli studeert af als
nucleair ingenieur gespecialiseerd in reactortechnologie aan het
Queen Mary College in Londen. Daarna klimt hij bliksemsnel
omhoog op de hiërarchische ladder. Een beetje té snel naar de
zin van sommige collega's. Nadat hij op jonge leeftijd de
tweede plaats in rang aangeboden krijgt voor het opstarten van
kerncentrales in Groot-Brittannië, houdt hij het in het nucleaire
bedrijfswezen voor bekeken. Zijn oversten zijn onder de indruk
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van zijn heldere kijk, hoewel de meeste van zijn ideeën niet
worden uitgevoerd, vanwege té non-conformistisch.
Tavakoli volgt in Manchester zijn vader in de zakenwereld.
Ondertussen werkt hij verder aan zijn inzichten in de werking
van het heelal. Het blijft niet beperkt tot fysica. Deze bijzondere
geleerde legt links tussen verschillende vakgebieden alsof het
nauwelijks moeite kost. In de zakenwereld gaat het hem ook
voor de wind. Nog meer geld verdienen brengt geen echte
voldoening. Bruusk keert hij het zakendoen de rug toe en zet in
op zijn ultieme droom : ruimtevaart. Samen met zijn
echtgenote Carolina verhuist hij naar België.
De eerste keer ontmoeten we elkaar in de wachtplaats van mijn
kabinet. Wat later word ik betrokken in zijn ruimtevaartproject
bij de behandeling van Karin en van nog enkele patiënten. Juist
omdat zien geloven is, ben ik onder de indruk van zijn visie. De
kerngeleerde heeft theorie én technologie ontwikkeld. Dat vind
ik fascinerend. De wonderlijke gebeurtenissen bij Karin laten bij
mij geen twijfel bestaan over de bruikbaarheid van theorie én
technologie. Bij Karin legt Mr Tavakoli mij stap voor stap uit hoe
zwaartekracht werkt. Deze man heeft naar mijn gevoel de
heilige graal van de fysica ontdekt - de theorie van alles - waar
Einstein vergeefs naar zocht. Ik merk evenwel op dat hij de twee
grote theorieën niet verenigd heeft. Geen unificatie volgens mij.
Dat hij in plaats daarvan een compleet nieuwe fysica ontwikkeld
heeft. Hij bevestigt mijn woorden.

69

Hoe elegant ik de zwaartekrachttheorie van Albert Einstein ook
vind - de geometrie van gekromde ruimte-tijd waarbij de
materie vertelt hoe ruimte-tijd zich moet krommen en waar
gekromde ruimte-tijd de materie vertelt hoe te bewegen - toch
geraak ik bijzonder gecharmeerd door de zwaartekrachttheorie
van Tavakoli. De volgende dagen introduceert hij me in een
alternatief atoommodel. Vandaag, honderd jaar na het model
van Rutherford, begrijpen de fysici niet exact wat een elektron
is. Tavakoli geeft donkere materie en antimaterie een plaats in
zijn atoommodel. Daarmee is het probleem van de
ontbrekende (donkere) materie en de donkere energie in het
heelal waarschijnlijk ook opgelost.
Peer review heeft hij helemaal afgezworen. Peer review wil
zeggen dat een collega onafhankelijk een experiment of een
theorie bevestigt. Aanleiding is een paper betreffende zwarte
gaten. Tavakoli stuurde zijn stelling naar de Royal Astronomical
Society in Londen voor peer review en hij verwachtte publicatie
van zijn werk. Na drie maanden kreeg hij een schriftelijke
reactie, dat zijn werk geklasseerd werd in de bibliotheek zonder
publicatie. Nog een week later maakte de eminentie bij uitstek
op gebied van zwarte gaten – een Britse wis- en natuurkundige
die iédereen kent - een bocht van honderdtachtig graden. Hij
maakte wereldkundig dat zwarte gaten toch niet zo zwart zijn
als hij altijd had gesteld. Aanvankelijk was deze vermaarde
Britse professor van mening dat de zwaartekracht binnen een
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zwart gat zo sterk is, dat niets nog kan ontsnappen, zelfs geen
licht. Het werk van Tavakoli had hem na dertig jaar geïnspireerd
om zijn mening te herzien. Dat vertelde de professor er niet bij.
Soms telt wie iets zegt, eerder dan wat er gezegd wordt, zelfs in
exacte wetenschappen. Vroeg of laat is kennis obsoleet en aan
vervanging toe. Archimedes heeft prachtige zaken ontdekt.
Eureka! Veel van zijn geweldige inzichten zijn door de tijd
ingehaald. Het soortelijk gewicht blijft overeind. Voor hoe lang
nog? Als je een tijdje in de buurt bent van Mr Tavakoli besef je
dat materie anders is dan wat we altijd hebben gedacht.
Zwarte gaten – John Wheeler introduceerde deze benaming in
1968 - zijn eigenlijk sterren. Ze slokken niet alleen materie op
die te dicht in de buurt komt, ze spuwen ook materie uit. Het
zijn sterren die net als gewone sterren licht uitstralen. Alleen
wordt dat licht niet zichtbaar gemaakt door onze ogen. Het
verschil in magnetische veldsterkte van het licht uit een zwart
gat en de magnetische veldsterkte van de aminozuren in de
peptiden van de eiwitten in onze ogen is daar te groot voor.
Zwarte gaten trekken aan maar stoten ook af. Ze zijn de
hofleverancier van antimaterie in het sterrenstelsel. Tavakoli
geeft de voorkeur aan de benaming principal matter, omdat er
niets anti is aan deze soort van materie. Principal matter is
opgebouwd uit magnetische velden van een veel sterkere orde
dan gewone (fysieke) materie. Tussenin balanceert de donkere
materie – transition matter is de meer geschikte benaming – in
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de overgang van matter naar principal matter of omgekeerd.
Wat voor sterrenstelsels, zonnestelsels en planeten geldt, is
evenzeer van toepassing voor neutronen, protonen en
elektronen. De bouwsteen van dit alles is het magnetische veld.
Alleen in een andere orde van grootte.
Mr Tavakoli is al sinds zijn achtste levensjaar gefascineerd door
magneten. Aantrekking en afstoting. Het probleem, vindt hij, is
dat het gravitatieveld van de aarde en het magnetische veld
van de aarde op een verschillend tijdstip in de geschiedenis
ontdekt geweest zijn. Ook deze beide velden – gravitatieveld en
magnetisch veld - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in
de werking van de zwaartekracht.
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10.

Op weg naar Damascus

Toen ik - bij de ontwikkeling van het VDM-concept - de
manuele therapie één dimensie hoger had getild, dacht ik dat
dit wellicht het meest intellectuele optreden in mijn leven zou
worden. Ik verwachtte niet, op professioneel vlak althans, iets
van meer vernieuwende betekenis te bedenken, al had ik
ondertussen de behandelwijze - tien jaar na de introductie van
het VDM-concept - naar het paard getransponeerd.
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Paarden behandelen blijft hetzelfde inzicht hanteren in
functioneren en optimaliseren. Het zijn dezelfde wetten uit de
natuurkunde en het betreft dezelfde techniek. Al betekent het
paard voor mij als wezen echt wel een geweldige verbreding.
De uitgesproken fijngevoeligheid van paarden raakt me diep in
mijn ziel. Paarden weten met hun gevoel. Zo weet een paard al
van bij de aanvang dat het geholpen zal worden door mijn
behandeling. Het paard hoeft daar niet over na te denken.
Gevoeligheid is waar ik gebruik van maak tijdens het
behandelen. Ze geeft me leiding in de behandeling alsof ze
stuurt, me aangeeft wat te doen. Paarden zijn leermeesters in
fijngevoeligheid, de dolfijnen van het land.
Theo was eens 'van zijn paard gevallen'. Dat vertelde hij me op
een van onze ontmoetingen. Hij was van zijn paard gedonderd
door een bliksemschicht, op weg naar Damascus. Ik moest er
hard om lachen wanneer hij me erbij vertelde dat dit hooguit
vierhonderd meter van zijn woning gebeurd was, juist ter
hoogte van de apotheek van zijn dorp in de buurt van Namen.
De briljante wetenschapper had hard tegen een probleem
zitten opboksen, was op een onwrikbare muur gestuit, had het
probleem intens onder druk geplaatst met zijn gedachten, het
probleem had evengoed hem onder extreme spanning
gebracht, Theo had het probleem vanuit alle invalshoeken
bestookt met zijn inzicht, vaak door een stapje achteruit te
zetten, even te wijken voor het probleem, afstand te nemen om
het overzicht te bewaren, even te laten bekoelen, te laten
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bezinken, om de overslaande vonk te bewerkstelligen. Ineens,
alsof er geen tijd verstreken was, bevond hij zich – eensklaps aan de overkant van de muur, voorbij de hindernis. Aan de kant
van de oplossing. Alsof er nooit een hindernis geweest was. In
een staat van intens weten. Alsof dat weten er altijd was
geweest.
Weten bestaat in verscheidene trappen. Eerst is er eenvoudig
verstaan. Daarop volgt begrijpen. Soms komt inzien, als men
niet alleen weet dat er een klepel hangt maar ook nog eens de
klok hoort luiden.
Fjodor Dostojevski verwoordt de verschillende aspecten van
mens zijn in zijn monumentale roman : 'De broers Karamazov'.
Hij voert een hele rij personages ten tonele die elk een aspect
van zijn eigen persoonlijkheid vertegenwoordigen. Je hebt een
lijst van personages nodig bij het lezen van dit kolossale boek.
Dostojevski had zelf ook onder immense druk gestaan. Als
jonge militair was hij tot voor het vuurpeloton gebracht. Hij had
de dood geblinddoekt in de ogen gekeken. Gratie op het
allerlaatst moment - juist voor het fatale schot - heeft hem
toen gered. Onder tijdsdruk en financiële druk heeft hij later zijn
beste romans en novellen geschreven. 'De speler' schreef hij op
enkele dagen tijd om zijn speelschulden in casino's te betalen.
De uitgever dreigde met ontbinding van zijn contract. Het
inspireerde de schrijver eens te meer om het beste in zichzelf
naar boven te laten komen.
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Theo is voor mij een toonbeeld van evenwicht tussen verstand
en gevoeligheid. Geen van beiden domineert in absolute zin.
De ene component van de combinatie wordt - althans
tegenwoordig – niet méér gewaardeerd dan de andere
component. Dit is een subtiel wordingsproces, tot het inzicht
genoeg ruimte en voldoende steunvlak krijgt. De samenwerking
van verstand en gevoeligheid kan de geest voorbij de grootste
hindernissen tillen. Inzicht is wellicht een vorm van
kruisbestuiving tussen rede en intuïtie. Wie ben ik om dit te
zeggen? Maar ik heb het genoegen om mijn inzicht te laten
rijpen langs ontmoetingen met bijzondere mensen. Ik besef en
betreur tezelfdertijd dat het verstand vaak overgewaardeerd
wordt ten koste van de gevoeligheid. Ik steek ook veel op van
het paard. Het wezen dat de mens het meest tegemoet komt,
de last van de mens letterlijk op de rug neemt. Van het dier dat
weet zonder te denken. Hoe volgzaam kan een paard zijn?
Ondanks zijn kracht en sterkte blijft deze viervoeter edel en
loyaal aan zijn leider. Aan de mens om deze unieke band waard
te zijn.
Theo zei me op een dag : 'Gelijkgezinden herkennen elkaar'. Ik
durf voorzichtig stellen : 'We herkennen lichtpunten'. Hoe
donkerder het is hoe meer we het licht opmerken. Het licht
kleeft op de duisternis. Licht kan niet zonder duisternis. Het is
als yin en yang in het Taoïsme. Zoals de zon en de maan de
hemel nodig hebben om overheen te schuiven. Het paard
hoort bij het land zoals de dolfijn bij de zee hoort. Het vuur
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hecht zicht aan het hout. De wind waait over de gewassen op
het land. Dat hebben onze verre voorouders altijd begrepen.
Braden reisde de wereld rond en bezocht vele heilige plaatsen,
op zoek naar goed bewaarde geheimen. De spiritualiteit
geraakte hier en daar naar het achterplan verdrongen. De
wetenschap nam gedeeltelijk haar plaats in, op zoek naar de
waarheid. Vanuit een verschillende invalshoek, maar wel op
zoek naar dezelfde waarheid. In het Oosten, in het Westen.
Boven de evenaar, onder de evenaar.
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11.

Ongelovige Thomas

Van de twaalf apostelen die Jezus omringden in Galilea vind ik
Thomas de interessantste, om de volgende reden. Het ongeloof van Thomas maakt net duidelijk wat écht geloof is.
Thomas vraagt Jezus naar de fysieke bewijzen, 'evidence based'
avant la lettre.
De apostel
geschreven.
Wanneer je
woestijn. In

Thomas heeft ook een interessant evangelie
Braden trof het aan in de bergen van Egypte.
aan Egypte denkt, denk je onwillekeurig aan
het Sint-Katharinaklooster aan de voet van de
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Sinaïberg mocht Braden boekrollen inkijken die dateren van
voor het jaar 300 na Christus. Het 'verloren' evangelie van
Thomas bevat verscheidene letterlijke citaten van Jezus Christus
en daarom is dit evangelie zo interessant. Veel teksten in de
huidige bijbel werden achteraf bewerkt door de eindredacteur
alvorens uit te geven. Het belang om gedachte en emotie één
te laten worden werd al eerder aangehaald. 'Gedachte en
emotie in één huis te laten wonen' zoals het in de Aramese
tekst verwoord staat. De gedachte ontspringt in het hoofd, de
emotie leeft in het hart. Als men deze twee elektromagnetische
activiteiten kan laten interfereren kan men, zoals de tekst zegt,
bergen verzetten.
In mijn medische praktijk ben ik vaak deelnemer van wat men
wonderen noemt. Ik beschouw mij niet als de enige
bewerkstelliger ervan. De patiënt is eveneens deelnemer in dit
wonderlijke proces. Om te behandelen moet men met twee
zijn, één is te weinig, drie is eigenlijk al teveel. Behandelen is
een persoonlijke kwestie, al besef ik dat de omgeving nauw
betrokken is en meeleeft met de dierbare. Toch is de eigenlijke
behandeling die in het kabinet van de hulpverlener plaatsvindt
een persoonlijke gebeurtenis. Het is een unieke interactie tussen
patiënt en therapeut. Aanwezigen kunnen verstorend werken
ook al zijn ze zich daar waarschijnlijk niet van bewust.
Op basis van het boek van professor Wheeler waarover ik het in
'The English Rose' had, kwam ik tot de modificatie van de
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manuele therapie. In tegenstelling tot Albert Einstein, die slechts
een kleine rol aan de mens toebedeelt in de werking van het
universum, is John Wheeler de mening toegedaan dat de mens
actief deelneemt aan het scheppingsproces. De mens is niet
alleen observator maar ook participator en gaat mee bepalen
hoe het universum eruit ziet. Zo wordt de mens medeschepper
in het universum. Niet op een dwingende maar eerder op een
deelnemende wijze. Mag ik opmerken dat John Archibald
Wheeler (1911 - 2008) één van de meest vooraanstaande
geleerden ter wereld is. Wheeler weet dat onze gevoelens en
ons geloof meebepalend zijn in de uitwerking van een nooit
eindigend scheppingsproces. Ons bewustzijn - in de vorm van
onze gevoelens en onze geloofsovertuigingen - speelt een
voorname rol in de schepping van onze fysieke realiteit. Dit is
recente wetenschap. We leven ons leven op basis van wat we
geloven over onszelf, de anderen, de wereld, mogelijkheden en
beperkingen. Maar wat geloven we? Gregg Braden kwam
erachter dat onze overtuigingen voornamelijk opgebouwd zijn
op hetgeen geschiedenis, wetenschap, religie, cultuur, familie en
vrienden ons vertellen. Stel dat zij het bij het verkeerde eind
hebben? We leven ons leven op basis van wat anderen geloven.
Geloofsovertuigingen zijn immens sterk. Ze bepalen wat kan en
wat niet kan. Max Planck, de vader van de kwantumfysica,
stelde duidelijk : 'De materie is niet wat we geneigd zijn te
geloven wat ze is'. Planck vond dat er achter de kracht die de
materie samenhoudt een intelligente en bewuste geest moét
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bestaan. Deze intelligentie is de matrix van de materie. Het
hernieuwde Morley-Michelson experiment in 1986 bevestigde
het bestaan van deze matrix. Braden gebruikt graag de
benaming goddelijke matrix.
Bij de behandeling van Karin was ik dicht betrokken bij
verschijnselen die voor mij op dat moment onverklaarbaar
waren. Hoewel ik toch dikwijls wonderlijke zaken meemaak in
mijn medische praktijk werden mijn verwachtingen sterk
overtroffen bij de behandeling van Karin. Ik sluit dergelijke
gebeurtenissen niet bij voorbaat uit en beschouw alle
kwantummogelijkheden als effectief mogelijk. Ons bewustzijn
bepaalt mee welke mogelijkheid uiteindelijk vorm krijgt in de
fysieke wereld waar we deel van uitmaken. Indien we de
geschikte omstandigheden kunnen creëren is het meest
ondenkbare mogelijk, zolang we het niet uitsluiten van tevoren.
Hier speelt het stelsel van geloofsovertuigingen een grote rol.
Hiermee bedoel ik niet wat we op religieus vlak geloven, maar
eerder hoe we de werkelijkheid beschouwen. Zoals Wheeler
aangeeft bouwen we die werkelijkheid mee op, juist door wat
wij geloven en aannemen als waar over deze werkelijkheid.
De ervaring leert me dat patiënten die mij met goede
verwachtingen opzoeken doorgaans sneller herstellen dan
patiënten die mij met enige scepsis en voorbehoud consulteren.
Ik hoef er geen statistiek van bij te houden om dat te evalueren.
Dit betekent niet dat de patiënt zich niet kritisch mag opstellen,
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maar een open en verwachtende geest is bevorderlijk om de
gunstigste omstandigheden te creëren voor het herstelproces.
De geloofsovertuiging van de patiënt en die van de therapeut
spelen een cruciale rol in het herstel- en genezingsproces.
Nogmaals wil ik opmerken dat dit niet gaat over religieuze
overtuiging maar wel over het geloof dat de uitgevoerde
behandeling tot een gunstig resultaat kan leiden. Ik kan het
belang van de houding van patiënt én therapeut niet genoeg
benadrukken. Ook komt het voor dat de behandelaar
onvoldoende in de goede afloop gelooft. Zelf heb ik daar geen
problemen mee. Ik weet dat er heel veel mogelijk is. Steeds
probeer ik de omstandigheden te optimaliseren om de
behandeling onder de meest gunstige voorwaarden te laten
plaatsvinden.
Wanneer u iemand consulteert voor hulp, nodig ik u uit met
goede verwachtingen deel te nemen aan het proces. Natuurlijk
is het van belang de competentie van een dienstverlener te
overwegen. Eenmaal de keuze gemaakt is een deelnemende
houding van de hulpzoeker van belang. Het is raadzaam uw
huisarts op de hoogte te brengen gezien de reguliere
geneeskunde de hoeksteen en de sluitsteen is in de
gezondheidszorg. Een klinische diagnose bij ziekte of
aandoening is een gezond uitgangspunt voor de behandeling.
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12.

Song of Hiawatha

Deze exotische naam - Song of Hiawatha - klinkt me als muziek
in de oren. Het is de titel van een episch gedicht uit 1855 van
Henry W. Longfellow. Tevens is het de naam van een Engelse
volbloed. Paarden krijgen heel dikwijls mooie namen
toebedeeld die ze natuurlijk verdienen, edel als ze zijn. Ik
herinner me Hiawatha en zijn geliefde Minnehaha uit dit
ontroerende mooie lied van de Indianen, opgevoerd door
acteur Anton Cogen in een prachtige monoloog.
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Song of Hiawatha was één van de opponenten van mijn poulain
Zambezi Sun in de Prix de l'Arc de Triomphe in ParisLongchamp van 2007. Zambezi Sun was in die dagen hét
superpaard van Zijne Hoogheid Prins Khalid Abdullah. Dit
prachtpaard werd uitgeroepen tot nummer vijf van de
wereldranglijst op de klassieke afstand van 2.400 meter. Mijn
manuele therapie zorgde voor de comeback van deze
kampioen van de renbaan. De winnaar van de Grand Prix de
Paris, op Quatorze Juillet, knoopte terug aan met de
overwinning in de Prix Foy te Longchamp na een
bloedstollende eindsprint tegen de crack van die andere
paardenprins, Zijne Hoogheid Sjeik Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, emir van Dubai.
De ster schitterde terug aan het firmament van de galopwereld.
Het paard was nochtans enkele maanden voordien als
compleet verloren beschouwd voor de rensport. Zijn Franse
trainer, Monsieur Bary, legde al zijn hoop in mijn behandeling.
De verwachtingen waren torenhoog gespannen. De gehele
entourage van het paard was gebaat bij de terugkeer van de
vierjarige poulain. Er werd op een wonder gehoopt. Wat geen
dierenarts of paardenkliniek voor elkaar kreeg, lukte met mijn
behandeling.
De eerste zondag van oktober 2008 was het genieten tijdens de
meest bekeken sportwedstrijd ter wereld. Eén miljard tv-kijkers
wereldwijd voor de Qatar Prix de l'Arc de Triomphe! Veerle,
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Isabeau – onze jongste dochter die gek is op paarden – en ik
tekenden present op de hoofdtribune voor het hoogtepunt van
het seizoen. We mochten plaats nemen in de buurt van de
Qatarese delegatie die tegenwoordig de wedstrijd organiseert.
Het stormweer kon ons niet deren. De race – de apotheose van
een hele campagne - was intens genieten. De spanning van de
voorbije maanden was vergeten en we genoten van dit
onvergetelijk moment. Even niet denken aan het
wedstrijdresultaat, maar intens genieten van de race.
Tom Booker's vader – uit 'De paardenfluisteraar' – had eens op
een mooie avond gezegd :'

Ik denk dat eeuwigheid niet veel anders is dan een
aaneenrijging van momenten. En ik denk dat je niet
veel anders kunt doen dan steeds per keer maar
één moment beleven, zonder je al te druk te
maken over het vorige moment of het volgende'.
Annabelle heeft me het boek cadeau gedaan als
studiemateriaal. Ze zei me dat ze zich goed kan vinden in deze
gedachte. Tom vond het de beste leefregel die hij ooit gehoord
heeft.
Op de hippodroom van Longchamp genoten we van iedere
seconde, van start tot finish. Elke beweging van ons paard heb
ik gezien, gevolgd en meegeleefd. Haast zonder spanning, ten
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volle genietend, als bekroning voor de gedane inspanningen
van voordien.
Gregg Braden woont op drieduizend meter hoogte in de
Amerikaanse staat New Mexico. Een Indiaanse vriend belde
hem op. Het was kurkdroog in de streek, de grootste droogte in
meer dan honderd jaar. Hij nodigde Gregg uit om met hem
regen te bidden op de plaats waar zijn voorvaderen dit sinds
eeuwen plegen te doen. Gregg moest een beetje lachen om
zijn leuke variatie van de Engelse taal. Aangekomen op de
heilige plaats ging de indiaan op de grond zitten in
kleermakerszit en sloot zijn ogen. Hij sprak gedurende korte tijd
in de inheemse taal van zijn volk, hooguit twintig seconden.
Dan stond hij ineens op en zei : 'Kom we gaan iets eten, ik heb
honger'. Gregg antwoordde : 'Je bent naar hier gekomen om te
bidden voor regen'. Zijn Indiaanse vriend David merkte op als
men bidt voor regen, het onmogelijk kan regenen. David legde
Gregg uit als men bidt voor iets, voor regen, voor genezing,
voor een levenspartner,... dat men dan eigenlijk benadrukt dat
het er nu en hier niet is. Gregg vroeg zijn vriend wat hij deed
toen hij de ogen sloot. David zei : 'Ik ervoer het gevoel alsof de
regen gelukzalig over mij kwam, alsof ik in de modder zat, alsof
ik de geur van een frisse regenbui rook. Dan bedankte ik voor
de regen die al aanwezig was.' Na de lunch reden de vrienden
naar huis. Toen Gregg thuis kwam, stapelden grijze wolken zich
op. Even later begon het hevig te regenen. Met bakken kwam
de regen naar beneden en snel was het landschap in een
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modderpoel herschapen. Het bleef de rest van de dag regenen.
De volgende dag regende het ook en zelfs de dag erna.
De voorouders van de verschillende beschavingen hebben
deze vorm van gebed altijd gekend. Ook in het evangelie werd
er uitleg gegeven. Spijtig genoeg ontbreken sinds 300 na
Christus enkele richtlijnen. Het is van primordiaal belang te
spreken in de taal die het veld of de goddelijke matrix begrijpt.
Het hart is het centrum in ons lichaam dat veruit de meeste
elektromagnetische
velden
produceert.
Deze
elektromagnetische velden zijn de taal van het veld. Het veld is
elektromagnetisch en herkent het gevoel in het hart eerder dan
uitgesproken woorden. Met deze eeuwenoude wijsheid van zijn
voorvaderen heeft David rekening gehouden toen hij regen
bad.
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13.

Een nieuwe visie in de geneeskunde?

Recente ontdekkingen in fysica, biologie en andere
wetenschappen moeten wel zichtbaar worden – na verloop van
tijd – door op een andere wijze gezondheid en ziekte te
observeren. Daar de mens participator is in de fysieke
werkelijkheid, zoals fysicus John Wheeler stelt, is het van groot
belang hoé diezelfde mens naar zijn leven, welzijn, gezondheid
en ziekte kijkt. Dit geldt zowel voor de leek als voor de expert.
We zijn allemaal betrokken in dit proces.
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Celbioloog dr. Bruce Lipton kwam tot de bijzondere bevinding
dat genen onze biologie beduidend minder controleren dan
algemeen aangenomen wordt. Dit beschrijft Lipton uitgebreid
in de bestseller : De biologie van de overtuiging.

Dr. Bruce Lipton aan het woord : 'Hoewel de top van de
wetenschap reeds een andere kijk heeft verworven op hoe het
leven werkt, wordt het grote publiek echter nog steeds opgeleid
met verouderde inzichten. Wetenschappers weten inmiddels
dat genen het leven niet controleren en domineren maar de
meeste media vertellen het publiek nog steeds het
tegenovergestelde. Mensen geven nog altijd hun genen de
schuld als het gaat over gebreken en ziekte omdat we geleerd
hebben dat onze genen ons leven controleren. Deze
opvattingen over genen zorgen ervoor dat het publiek zichzelf
ziet als slachtoffer van de erfelijkheid. In het kwantumuniversum
wordt erkend dat onzichtbare energievelden en fysieke
moleculen samenwerken in het creëren van leven. De
kwantumfysica erkent dat onzichtbare, drijvende krachten van
het veld de belangrijkste factoren zijn die de materie scheppen.
Dit inzicht over de kracht van energie verklaart eveneens hoe
bijvoorbeeld acupunctuur, homeopathie, manuele therapie,
chiropraxie enzovoort de gezondheid gunstig beïnvloeden. Eén
van de krachten die de biologie controleren bestaat uit de
elektromagnetische velden die worden gegenereerd door de
geest. De nieuwe biologie benadrukt de rol van de geest als
primaire factor van onze gezondheid. Met het juiste begrip
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kunnen we de geest gebruiken als een macht die het leven
beheerst. Als we in de spiegel kijken, herkennen we meestal het
beeld dat we zien als onszelf, één enkele levende entiteit. Maar
dit is een misvatting. Als celbioloog weet ik dat onze cellen in
werkelijkheid de levende wezens zijn. Een individuele mens is
eigenlijk een hechte gemeenschap van ongeveer vijftig biljoen
cellen. Elke cel is intelligent en kan buiten het lichaam overleven
en groeien in een weefselkweekschotel. Maar een cel in het
lichaam functioneert als een integraal onderdeel van een
gemeenschap, in samenwerking met de andere cellen die de
gemeenschappelijke visie delen. Zoals bv. het lichaam gezond
houden. Het zenuwstelsel fungeert als een overheid die de
functies van de lichaamscellen controleert en coördineert.
Wanneer de geest handelt als een goede overheid is de
cellulaire gemeenschap in harmonie en uit zij dit in gezondheid.
Als de geest verward, boos, angstig of verstoord is, kan dit
leiden tot ziekte. Je gedachten worden naar de lichaamscellen
gezonden via neurochemicaliën zoals bijvoorbeeld dopamine
en serotonine. Positieve en negatieve gedachten vormen je,
want je geest geeft leiding aan ongeveer vijftig biljoen cellen.
Cellen zijn een soort miniatuurmens met een spijsverterings-,
ademhalings-, voortplantings-, immuunsysteem, zenuwstelsel
enzovoort. Elke cel heeft, net als de mens, receptoren
ingebouwd in zijn huid (celmembraan) zodat deze de
omgeving kan ervaren. Je kunt dit vergelijken met de huid-,
zicht-, gehoor, reuk-, smaak- en gevoelsreceptoren bij de mens.
Cellen hebben percepties van hun omgeving en zijn zich zeer
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bewust van wat er gaande is. Ze krijgen ook boodschappen van
de overheid, de geest, over de toestand van hun wereld en de
behoeften en eisen van de cellulaire gemeenschap. Als we bang
zijn, wordt die angst in alle cellen gelezen via de chemie en de
elektromagnetische trillingen die door het gehele lichaam
gestuurd worden. Wanneer we gelukkig zijn, dan zijn onze
cellen ook gelukkig. Met andere woorden onze cellen ervaren
hetzelfde leven als wijzelf. Door de succesvolle cellulaire
gemeenschap te bestuderen, kunnen we misschien het
antwoord vinden op de vraag hoe we als mensheid harmonieus
kunnen samenleven'. Dixit Bruce Lipton.
Op biologisch vlak is de mens eveneens participator. Tot nu
meent het overgrote deel van het medische corps - en een
groot deel van hun patiënten - dat genen de biologie en dus
de gezondheid controleren en domineren. De nieuwe inzichten
uit de biologie sijpelen – zij het traag - door in de medische
wereld. Het is belangrijk om te weten dat er geen medische
wetenschap bestaat. Dat is bij veel mensen een misvatting. Het
is juister te zeggen dat de medische wereld gebruik maakt van
wetenschappen, zoals o.a. biologie, chemie, fysica... De
medische wereld maakt ook uitgebreid gebruik van
technologie.
Het medisch denken blijft voor rekening van medici. De vraag is
hoe deze nieuwe inzichten uit verschillende wetenschappen
geïntegreerd en geïmplementeerd zullen worden in dit denken.
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Van oudsher is de medische omgeving eerder conservatief.
Medische vooruitgang heeft vooral betrekking tot verbeterde
technologie of technieken. Het medisch denken an sich is
doorgaans minder in beweging en volgt niet steeds evenredig
met de wetenschappelijke evolutie. Andere sectoren, zoals
bijvoorbeeld de auto-industrie, zijn dynamischer op dat vlak.
Medici houden lang vast aan beproefde methodes. Vaak
hebben deze werkwijzes in het verleden voor resultaat gezorgd
en hun nut bewezen. Een vernieuwde zienswijze laat soms op
zich wachten.
Nu de verschillende wetenschappen, waarop de geneeskunde
en andere geneeswijzen gestoeld zijn, drastische wijzigingen
doormaken ben ik benieuwd hoe het medisch corps zal
reageren. De inzichten van de kwantumfysica verdienen
beduidend meer medische interesse. Kwantumfysica zorgt wél
voor vooruitgang bij technologische onderzoekmethodes zoals
NMR-scan
e.d.
Technologie
volgt
wetenschappelijke
vernieuwing op de voet. Zal de zorgverlening in het algemeen
dit ook doen?
Op het einde van Einsteins leven kwam de kwantumfysica meer
en meer op het voorplan. Einstein was trouwens één van de
voornaamste bezielers, hoewel hij – dat is contradictorisch –
niet echt een voorstander ervan was. In dit verband zijn de
hevige discussies tussen Niels Bohr en Albert Einstein
legendarisch geworden. Einstein stelde nog dat God niet
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dobbelt. Het zou tevergeefs zijn, want de kwantumfysica was
niet meer te stuiten. Men kan niet om het spookachtige gedrag
van elementaire deeltjes heen. Tot hiertoe is er geen oplossing
gevonden om de twee grote theorieën – de relativiteitstheorie
van Albert Einstein en de kwantumfysica met Max Planck als
vader – te verenigen in een nieuwe unificatietheorie.
Voor mij is de Unifying Field Theory van ir. M. Tavakoli
kandidaat. Zelf ben ik door hem wegwijs gemaakt in deze
zienswijze. Zal de wetenschappelijke wereld bereid zijn om een
stap opzij te gaan en ruimte te laten voor een ommezwaai?
Heeft men de moed om oude dogma's te verlaten? Technologie
gebaseerd op deze nieuwe theorie bestaat en functioneert.
Weer is het de vraag of deze geavanceerde technologie een
plaats zal vinden in het landschap van de samenleving. Of
zullen andere belangen zegevieren, honderd jaar na Nikola
Tesla én John Pierpont Morgan? Het zou me verwonderen
moest de rode loper ditmaal wel uitgerold worden. Het valt te
verwachten dat er nog veel obstakels moeten overwonnen
worden. De weerstand tegen vernieuwing zal waarschijnlijk nog
een tijd aanhouden. Toch kan kennis moeilijk worden
tegengehouden met de middelen op vlak van communicatie
die er voorhanden zijn. We leven in een andere tijd dan Nikola
Tesla.
Ruimtevaart is het terrein bij uitstek om nieuwe mogelijkheden
te exposeren aan het grote publiek. Ik verwacht dat dit ook nu
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het geval zal zijn. Tavakoli wil de ruimte exploreren en zit op
koers om zijn doelstelling en levensdroom te realiseren, vooral
omdat zijn nieuwe ruimtevaarttechnologie slechts een fractie
hoeft te kosten van het peperdure propulsiesysteem.
Magnetische positionering is het nieuwe principe. Tavakoli
imiteert het heelal in zijn technologie. Geen fossiele
brandstofverbranding meer met grote verontreiniging als
gevolg. Zelf was ik bevoorrechte getuige van gewichtsreductie.
Massa is geen absoluut gegeven meer in de fysica. Materie is
anders dan men denkt, zoals Max Planck decennia geleden
ook gezegd heeft. De plasmatechnologie van Tavakoli maakt
het mogelijk om de massa van een voorwerp te laten afnemen.
Ik zag een reactor van zeven kilogram herleid worden tot vijf
kilogram, door de eigenschappen van het dubbele magnetische
veld – dit is gravitatieveld en magnetisch veld - aan te passen.
Als dit proces wordt verdergezet, bereikt massa het nulpunt en
gaat de reactor leviteren, loskomen van het (aard)oppervlak.
Graviteren is een juistere term. De massa wordt dan niet meer
aangetrokken door de zwaartekracht. Men zou dit anti-gravity
kunnen noemen, maar dit is het eigenlijk niet. Het voorwerp
heeft zijn eigen dubbel magnetisch veld gecreëerd en gedraagt
zich als een hemellichaam. Indien men nog een stap verder
gaat, kan de reactor een groot gewicht torsen.
Verscheidene supermachten hebben anno 2012 de patenten en
inzichten van Tavakoli in ontvangst genomen via hun
ambassade in België, o.a. Rusland, China, Verenigde Staten,

95

Japan, Indië... De sleutel ligt in handen van de verschillende
regeringen. Toepassingen situeren zich op vlak van gezondheid,
transport, ruimtevaart, voeding, water, energie, milieu, nieuwe
(nano)materialen... De mogelijkheden zijn haast onbeperkt. Met
deze kennis en technologie is bv. Japan in staat om de
vervuiling van de kernramp van Fukushima op te ruimen. Een
nieuwe era is aangebroken.
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14.

Profeten

Grote veranderingen in de wereld worden gewoonlijk
voorafgegaan en aangekondigd door profeten. Het volk wordt
voorbereid op iets nieuws. 'Something Wonderful!' zoals Dave
Bowman zegt in “2010 : The Year We Make Contact”.
Zarathoestra was van zijn berg afgedaald om de bovenmens
aan te kondigen. Friedrich Nietzsche liet de profeet al naar
beneden komen, naar het volk, op het einde van de
negentiende eeuw, in de tijd van Nikola Tesla.
Niet alleen wetenschappers geven ons inzicht in de werking van
de wereld. Stephen Hawking, de bekende wis- en natuur-
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kundige aan de universiteit van Oxford, zei eens in een
interview : 'Filosofen moeten nu even wachten tot wij – fysici –
het wereldbeeld verder doorgrond hebben'. Hij vindt dat
filosofen hun beurt moeten afwachten tot de fysici klaar zijn
met hun werk. Professor Hawking vindt de werking van de
kosmos zo complex dat filosofen zich momenteel dienen te
onthouden in dit debat. Jammer vind ik dat, een dergelijke
eenzijdige benadering van de werkelijkheid.
Toen Daphne aan haar studiekeuze toe was, plaatste Theo
fysica en filosofie elk aan een kant van het academisch
spectrum. Hij voegde er gauw aan toe dat tussen deze
(tegen)polen heel wat interessante mogelijkheden gesitueerd
zijn. Theo zei me dat ook kunstenaars als Stanley Kubrick,
Strauss, Nietzsche en Dostojevski experts zijn. Niet alleen in hun
eigen vakgebied, het zijn mensen met een scherpe visie.
Sommigen beschouwen Friedrich Nietzsche's werk als de
aanloop naar de kwantumfysica. Kunstenaars en schrijvers
dragen een boodschap naar een groter publiek. Leonardo da
Vinci deed dit al eeuwen voordien. Denk maar aan “The Da
Vinci Code” van Dan Brown. Harry Mulisch ontdekte de hemel
in zijn Magnum Opus.
Net die verschillende invalshoeken om naar het zelfde gegeven
te kijken zijn verrijkend. Ze vullen elkaar aan en vormen een
vollediger en nauwkeuriger beeld van de werkelijkheid. De
schrijver Dostojevski laat Jezus zelfs verschijnen en aan het
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woord komen voor de Grootinquisiteur van Sevilla. Hij
herschrijft haast de bijbel in het Russisch, hier en daar
doorspekt met de taal van Molière. De Russische schrijver
verbleef graag in Parijs en in elke stad met een casino.
Zarathoestra en Tavakoli stammen uit het land tussen Tigris en
Eufraat, het land van de Leeuw en de Zon. Theo is een
leermeester zoals we die kennen uit het Oude China, zoals de
taoïstische wijsgeren Confucius en Lao Tse. Het gesprek tussen
meester en leerling is het vertrekpunt, zoals bij starets Zosima
en Aljosja. Theo doet me ook denken aan Gandalf, de tovenaar
uit Midden-Aarde. Een tovenaar komt nooit te laat. De les komt
op het juiste moment, wanneer ze het meest geschikt is voor de
leerling. Ik ben oprecht dankbaar om bijzondere mensen op
mijn pad te ontmoeten.
Ik denk aan Annabelle, een virtuoze celliste. Steeds weer ben ik
in volle bewondering voor haar buitengewone kunnen. De
verbinding van haast technische volmaaktheid, ultieme
beheersing, fijngevoeligheid, artistiek vernuft en muzikaal talent.
Deze kunstenares vertelde me het sprookje van “De prinses op
de erwt” van Hans Christian Andersen. Aan haar
fijngevoeligheid herkent men wie de échte prinses is. In het
verhaal laat men de prinses slapen op een hoge stapel van
twintig matrassen. Onder de matrassen ligt een erwt. Wanneer
de jonge vrouw 's morgens zegt dat zij gedurende de nacht
geen oog dicht heeft gedaan, omdat er een steen onder haar
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bed lag, weet men dat zij de enige échte prinses is. Deze
speciale ontmoetingen met bijzondere mensen zijn lichtbakens.
Ze geven richting, het zijn wegwijzers in de nacht, zoals
vuurtorens dat zijn voor schepen op een woelige zee.
De monoliet – de mysterieuze zuil uit “2001: A Space Odyssey”
- lijkt opnieuw aan ons te verschijnen. Uit de vele gesprekken
die ik gevoerd heb met Tavakoli weet ik dat de weg naar de
ruimte voor de mensheid nu helemaal open ligt. Professor
Hawking is de mening toegedaan dat de mensheid nauwelijks
van de planeet kan loskomen. Professor Wheeler daarentegen
gaf de grens van het universum aan als limiet voor onze
menselijke reikwijdte. Beide eminenties baseren zich nochtans
op exact dezelfde kennis, de relativiteitstheorie van Einstein.
Kennis is zelf relatief en vatbaar voor interpretatie.
Ir. Tavakoli gooit de ruimte open. De mens zal binnenkort de
universele gemeenschap vervoegen. Dan zal de mensheid haar
vervelende gewoontes moeten wijzigen om aansluiting te
vinden met de grotere universele gemeenschap. Tavakoli lijkt
me een profeet te zijn die de mensheid voorbereidt op een
andere wereld. Een wereld die veel groter is, met haast
onbeperkte mogelijkheden. Op de tonen van Richard Strauss
wierp de leider van de kudde mensapen het moordwapen in de
lucht, omdat hij triomfeerde over zijn tegenstanders. Kubrick
bracht ons in 1968 – een jaar voor de maanlanding – voorbij
onze grenzen van dat moment, op missie naar Jupiter. Stanley
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Kubrick is een grote visionair, iemand die veel kaas van de
wonderlijke natuur gegeten heeft. Zoals bv. ook Jules Verne.
Grote denkers komen uit alle hoeken. Het is geen
voorbehouden recht voor een elitair clubje.
Misschien werd eind 2012 een tijdperk afgesloten. De profetie
van de Maya's - de grote wis- en sterrenkundigen uit de
middeleeuwen van Midden-Amerika - gaat allicht in vervulling.
Een nieuwe periode is aangebroken. Zoals Dave het zegt : ' My
God, It's full of stars!' De geboorte van het sterrenkind.
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15.

From Russia with Love
Onze vourouders – The Ancestors : wat een mooi woord - en
wetenschappers zeggen eigenlijk het zelfde. Aan ons om er iets
mee te doen, door eventueel onze oude gewoontes aan te
passen.
Het klooster van Skotoprigonjevsk is in twee kampen verdeeld.
Er is aan de ene kant overste Vader Ferapont en aan de andere
kant is er starets Zosima. Het grootste deel van de
kloosterlingen volgt haast blindelings Ferapont, wellicht uit
schrik. Ferapont heeft het steevast over demonen, over hoe het
kwaad moet overwonnen worden en hoe de duivel uit de
wereld moet verbannen worden. Hij leeft een erg cynisch en
hardvochtig leven. Bij het overlijden van Zosima vraagt hij de

103

duivel om het lichaam van de starets te verlaten in de
aanwezigheid van de meeste monniken. Hij imponeert als
exorcist de andere monniken. Hij tracht zijn opponent – zelfs
post mortem – in diskrediet te brengen en de fatale doodsteek
toe te dienen om zijn macht nog uit te breiden en te
verstevigen. Daarentegen is Zosima de helper van de mensen.
Hij spreekt nooit over demonen. Hij focust liever op het goede.
Hij helpt de hulpbehoevenden, geneest zowel geestelijk als
lichamelijk, verricht wonderen en inspireert met zijn levenslust
de medemensen. Demonen bij Ferapont versus wonderen bij
Zosima. De starets raadt zijn dierbare beschermeling Aljosja aan
om het klooster te verlaten en de echte wereld in te trekken om
zoveel mogelijk goed te doen.
Enkele dagen na de dood van Zosima, ziet Aljosja zijn
leermeester verschijnen in een visioen. Zosima is aanwezig op
de bruiloft van Kanaän. Jezus verandert water in wijn op het
avondfeest zodat de aanwezigen nog wat verder kunnen vieren
en het feest niet vroegtijdig hoeft beëindigd te worden. De
mensen zijn immers in een gezellige en gelukkige stemming.
Deze sfeer wil de wonderdoener uit Nazareth niet laten verloren
gaan en maakt ten behoeve van de gasten nog wat wijn bij.
Aljosja raakt door dit nachtelijk visioen ervan overtuigd dat
Zosima het bij het rechte eind heeft en dat hij dus best de
gewone wereld intrekt om de mensen te helpen waar hij kan.
Hij vindt ook rust en kan zich weer open stellen voor God. Hij
herstelt van zijn verdriet. Niet dat hij ooit getwijfeld had aan zijn
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geloof, maar zijn betreurde vriend terugzien aan de zijde van
Christus sterkt hem in zijn geloof. Hij vindt terug moed om
verder te gaan. Hij verlaat het klooster om goed te doen. Tu
dois prendre femme heeft ook Nietzsche – vergelijkbaar - in
één van zijn werken geschreven.
Dr. Konstantin Korotkov is één van de meest toonaangevende
fysici uit Rusland, gespecialiseerd in kwantumfysica. Hoewel hij
het soms aan de stok heeft met collegae en journalisten
beschouwt deze professor Rusland als een natie met een open
geest. Hij krijgt er meer dan genoeg ruimte en faciliteiten om
nieuwe ideeën te onderzoeken en verder uit te werken. Dr.
Korotkov is vooral actief in het gebied van de biofysica,
biogeneeskunde en kwantumgeneeskunde. Zijn team in SintPetersburg kon wetenschappelijk bewijzen dat mensen op
kwantumniveau direct invloed hebben op elkaar. De bewijzen
zijn gebaseerd op het Einstein-Podolsky-Rosen effect. Dit bewijs
werd geleverd aan het einde van de vorige eeuw. Dit zorgt
vooral in Rusland voor verdere integratie van deze
vernieuwende concepten in de wetenschappelijke en
technologische gemeenschap. Het verleent een stevige steun
om de verschillende processen van bewustzijn beter te
begrijpen. Dit bewijst dat alles is verbonden en dat alles – zowel
op microniveau als macroniveau - in relatie tot elkaar staat.
Zelfs Thomas kan hiervoor de ogen niet meer sluiten.
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Tegenwoordig focust dr. Korotkov zich op de eigenschappen
van water, omdat de mens voor zeventig procent uit water
bestaat en onze directe omgeving ook voornamelijk uit water is
opgebouwd. Water geeft leven, water is leven. De professor wil
exact begrijpen hoe we met onze geest de eigenschappen van
water kunnen beïnvloeden. Hij weet dat we met onze intentie
water kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve
zin. Dat we met onze geest invloed op voedsel, water en elkaar
hebben heeft immense implicaties voor het dagelijks leven. Om
gelukkig en gezond te leven hebben we nood aan positieve
intenties, gedachten en emoties. We dienen angst, woede,
hardvochtigheid, stress en andere negativiteit te vermijden. De
professor benadrukt dat we onze toekomst bouwen door wat
we nu doen.
In zijn laboratorium bestudeert hij het effect van de attitude van
geliefden op elkaar. Deze wetenschappelijke experimenten
tonen aan dat onze wederzijdse houding bepalend is voor de
coherentie van ons energieveld. People in love bezitten een
meer coherent energieveld dan mensen die verdeeld zijn. De
coherentie of dissonantie kan gemeten en aangetoond worden
door hoogtechnologische apparatuur. Dr. Konstantin Korotkov
benadrukt dat - in zijn visie - liefde de belangrijkste kracht in
het universum is.
Theo, die me “De broers Karamazov” heeft aanbevolen, schetst
dat demonen niets anders zijn dan onze oude, eigen
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gewoontes. Die vervelende gewoontes waar we eigenlijk liever
vanaf zijn. Verandering vraagt energie, of beter gezegd moed.
Het platgetrapte gras durven verlaten en de koers durven
bijsturen vraagt initiatief en inspanning. Het loont nochtans de
moeite. Waar een wil is een weg, een nieuw pad dat ons een
stuk vooruit brengt.
Aljosja vindt zijn verlossing en bestemming in de échte wereld
wanneer hij de veilige muren van het klooster verlaat en zijn
hart volgt, gesteund door de waardevolle herinnering aan zijn
dierbare vriend en leermeester.
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16.

Emoto en emotie

Masaru Emoto heeft iets met water. Voor de Japanner Emoto is
de mens zelfs voor de volle honderd procent opgebouwd uit
water. Professor Korotkov houdt het nog bij zeventig procent.
Overal ter wereld neemt de wateronderzoeker monsters. Hij
bevriest water tot min dertig graden Celsius en kijkt hoe de
kristalvorming verloopt. Uiteraard houdt de onderzoeker de
omstandigheden zo constant mogelijk zodat hij de
kristalvormen en deze kristalvorming kan bestuderen op een
wetenschappelijke manier.
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Dikwijls wordt het werk van Emoto echter met enige scepsis
bekeken. In 1994 was hij begonnen met dit wateronderzoek. Al
meteen werd hij in zijn ziel geraakt door de schoonheid van de
hexagonale kristallen die hij te zien kreeg onder zijn uiterst
krachtige microscoop.
Emoto kreeg het idee om gedistilleerd water – van de zelfde
bron - alvorens het te bevriezen 'bloot te stellen' aan woorden,
foto's, muziek en gebed. Bij mooie woorden en beelden,
harmonieuze muziek en zuiver gebed verkreeg hij prachtig
gevormde kristallen. Het tegenovergestelde, zoals bijvoorbeeld
bij dissonante muziek, veroorzaakt misvormde kristallen. Nooit
treft hij dezelfde kristallen aan. Het criterium dat Emoto kiest bij
selectie is schoonheid. Wanneer de onderzoeker het water
onderwerpt aan emoties ziet hij na bevriezing van het water
regelmatige hexagonale kristallen wanneer het positieve
emoties betreft. Bij negatieve emoties zoals bv. angst, woede,...
treft hij misvormde kristallen aan onder de microscoop.
Masaru Emoto en Konstantin Korotkov zijn goede vrienden en
waarderen elkaars wetenschappelijk werk. Emoto gaat de
wereld rond met zijn boodschap van water. Kwantumfysica
biedt de wetenschappelijke verklaring voor het gedrag van
water. Scepsis blijft voor rekening van de sceptici. Kaars en bril
kunnen soms weinig baten. Zelfs de krachtigste microscoop kan
dat niet verhelpen.
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17.

De klerk van het New Yorker Hotel

Toen het energieproject van de Tesla-toren - Wardenclyffe
Tower – afgesprongen was, wist de grote ontdekker dat het erg
moeilijk zou worden om dit megaproject nog te realiseren
tijdens zijn leven omdat hij geen grote investeerders meer kon
aantrekken. De mensheid was hier nog niet klaar voor. Nikola
Tesla zei eens op einde van zijn leven : 'Ik ben de volgende stap
van de mensheid'. Jarenlang resideerde hij in het befaamde
New Yorker Hotel in Manhattan. Hij leefde er een
teruggetrokken leven, hoewel hij voordien een bejubelde
societyfiguur was in New York. Schrijver Mark Twain was één van
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zijn naaste vrienden. Toch bleef Tesla vanuit zijn hotelkamer
voor nieuwe ontdekkingen zorgen. Een andere favoriete
bezigheid waar hij punctueel aan vasthield tot zijn dood, was
het voederen van de duiven in het stadspark. Tussen de duiven
die zich rondom hem verzamelden zocht hij steevast naar één
bepaalde duif. In dat park ontmoette hij op een dag een jonge
ambitieuze onderzoeker. Otis Carr werkte als klerk in het
immense hotel om zijn kunststudie te bekostigen. De oudere
ontdekker probeerde Otis Carr in een korte tijdspanne zoveel
mogelijk van zijn kennis door te geven. Hij hoopte dat zijn
opvolger later een gunstiger klimaat zou treffen om deze
bijzondere kennis en technologie naar de wereld en de mensen
te brengen. Tesla zag de mensheid op een destructieve manier
te werk gaan en wilde daar verandering in brengen.
Ralph Ring is één van de weinigen die nog in leven is én
persoonlijk met Tesla's opvolger heeft samengewerkt. Ralph
verzorgt tot op heden wereldwijd lezingen, samen met zijn
levensgezellin Marsha, om mensen te inspireren en te
motiveren. Ralph was een bevoorrechte getuige van de
uitwerking van de wonderlijke principes van de grote Nikola
Tesla. Op het einde van zijn leven werkte Tesla aan een
vliegende schotel, decennia voor het Apollo-project. Otis Carr
zette dit project verder, bijgestaan door o.a. Ralph Ring.
Tesla's technologie werd alsmaar bizarder in de ogen van zijn
omgeving. Dat was waarschijnlijk de reden waarom
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verscheidende belangrijke mensen hem de rug toekeerden. De
eens zo gevierde ontdekker geraakte haast volledig geïsoleerd.
Hij werkte nog aan een theorie omtrent zwaartekracht. Hoewel
hij al eens een tip van de sluier lichtte via enkele brieven werd
de zwaartekrachttheorie van Tesla nooit integraal gepubliceerd.
Tot op heden getuigt Ralph over zijn bijzondere ervaringen met
de excentrieke Otis Carr. Ralph stelde zijn uitmuntende
technische competentie en zijn onuitputtelijk enthousiasme ter
beschikking. Dag en nacht waren de uitvinders actief, zeven
dagen op zeven. Ze ontwikkelden heuse ruimtetuigen, zowel
kleine schaalmodellen als enkele grotere prototypes. Carr had
ondertussen een bedrijf opgericht. Naast het feit dat Otis Carr
de Amerikaanse overheid als klant over de brug wilde halen - in
hun gezamenlijke drang om naar de maan te reizen - wilde hij
met zijn medewerkers aantonen dat de mens tot veel meer in
staat is dan algemeen vermoed wordt. Tesla stelde dat mensen
zich onvoldoende bewust zijn van hun creatieve mogelijkheden.
Een groot deel van hun aandacht en tijd wordt nu
voorbehouden om te voorzien in het levensonderhoud. Vrije
energie kan hier een verandering in betekenen zodat ieder
individu zich meer kan toespitsen op datgene wat het echt wil
realiseren.
Het ruimtetuig dat de groep van Carr ontwikkelde,
functioneerde dankzij technologie die een grote vibrationele
kracht ontwikkelde met behulp van o.a. magneten. Om het
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ruimtetuig evenwel te kunnen besturen, zo had Nikola Tesla zijn
opvolger geleerd, diende men de geest te gebruiken als een
mentale interface met het tuig. Hierbij bedoelde hij niet het
brein. Het probleem met het hersenbrein, vond Tesla, is dat het
slechts zaken aankan waarin het zelf gelooft. Het brein bezit
een beperkt vermogen en weigert dingen te geloven voorbij
het genomen vooroordeel. Tesla bedoelde een geest die het
brein overstijgt, een vorm van hoger bewustzijn, voorbij het
rationeel en logisch denken. Tesla noemde het weten wie je
eigenlijk bent. Weten dat je een scheppend, onsterfelijk en
oneindig wezen bent. Dergelijke technologie functioneert
doordat de geest op een synergetische manier samenwerkt met
het ruimtetuig. Het toestel wordt dan bestuurd door hoger
bewustzijn. Toestel en bestuurder worden één. Volgens de
ontwikkelaars is dat absoluut de enige manier om zulke tuigen
te besturen. De bestuurder beschouwt het tuig als een levende
entiteit, als een schepsel of schepping inherent aan het leven
zelf. Deze technologie heeft behoefte aan voldoende spirituele
ontwikkeling van de gebruikers.
Carr en zijn medewerkers claimden een geslaagde vlucht met
het grote prototype van bijna veertien meter diameter. Ralph
Ring was co-piloot. Carr gaf de crew de instructies, al was hijzelf
geen passagier in de vliegende schotel. Ralph voegt er aan toe
– tijdens zijn vele lezingen - dat het niet om vliegen gaat in de
conventionele betekenis. Hij noemt het een vorm van levitatie
en teleportatie. Het ruimtetuig verlaat ruimte-tijd en reist in
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meerdere andere dimensies, geleid door het hoger bewustzijn
van zijn bestuurders. De vlucht zou plaatsgevonden hebben in
1959. Er werd een traject afgelegd van tien mijl heen en terug.
Het tuig landde ergens in een desolaat landschap, de
inzittenden stapten uit, verzamelden wat materiaal van de
bodem, stapten terug in het ruimtetuig en vlogen terug naar
het vertrekpunt. Korte tijd nadien kregen Tesla's opvolgers
bezoek van veiligheidsagenten – mannen in zwart maatpak. Het
team van Carr kreeg verbod om nog samen te werken. De
vliegende schotels en de apparatuur werden geconfisqueerd.
Otis Carr was dermate aangeslagen dat hij het niet meer
aandurfde om zijn werk verder te zetten. De vliegende tuigen
waren bedoeld om het werkelijk potentieel van de mensheid
aan een groot publiek te laten zien. Ralph en Marsha zetten
deze missie verder. Ze willen laten zien dat iedereen op de
planeet tot veel meer in staat is, dat de meesten echter nog
moeten ontwaken uit een diepe slaap.
De laatste dagen dat ik samen met ir. Tavakoli onze patiënte
Karin behandelde, merkte ik dat de kerngeleerde nog nauwelijks
gebruik maakte van de vreemde plasmareactoren. Hoewel
Tavakoli me voordien duidelijk had gemaakt dat deze
plasmareactoren geheel veilig zijn, was ik toch blij dat hij deze
instrumenten in zijn opbergtas liet zitten. Al vanaf de eerste
dagen had ik een sterk vermoeden dat de apparatuur
gedeeltelijk door de geest van de bouwer wordt bestuurd. Ook
de - soms erg cryptische - toelichting die de ingenieur gaf,

115

sterkte dit vermoeden hoewel dit niet expliciet bevestigd werd.
Tavakoli brengt me de informatie zodanig aan dat ik zelf de
stukjes van de puzzel in elkaar moet passen. Niettegenstaande
de wondertechnologie in de tas opgeborgen bleef maakte
onze patiënte ook in die laatste dagen van de behandeling
continu een heel duidelijke vooruitgang.
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18.

De overleden keizer regeert

Een lange rij van bijzondere mensen passeerde de revue tot
hiertoe. Wetenschappers, schrijvers, kunstenaars, profeten,
musici, persoonlijkheden met inzicht,... Recente wetenschap en
wijsheid van onze verre voorouders uit alle windstreken en uit
verscheidene tijdperiodes vertellen ons exact hetzelfde. De
mens is tot veel meer in staat, maar beseft het vaak niet. De
mens bepaalt - voor een groot deel – zelf wat hij kan en wat hij
niet kan, daar hij medeschepper is van zijn eigen werkelijkheid.
De limieten van ons kunnen zijn afhankelijk van onze
geloofsovertuiging. Wat nemen we voor waar aan? Wie bepaalt
voor ons wat echt is? Dit is belangrijk voor hoe we ons leven
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leiden. We leggen voor een groot stuk ons leven in handen van
hen die beslissen wat waarheid is. Ralph getuigt in zijn lezingen
dat de mensheid tot veel meer in staat is dan algemeen
vermoed wordt. Hij is er van overtuigd dat de meerderheid nog
slaapt. Ook Theo is dezelfde menig toegedaan. Stanley Kubrick
en Arthur C. Clarke - de schrijver van de roman die aan de
basis van “2001” ligt - proberen de mensheid te laten ontwaken
met dit subliem verfilmde ruimte-epos. Zij leiden de geboorte
van het sterrenkind in.
Dr. Konstantin Korotkov ontwikkelt technologische apparatuur
om hierbij te helpen. Hij heeft een camera ontworpen waarmee
men de coherentie van het elektromagnetisch veld van de mens
in beeld kan brengen. In zijn opinie heeft de mensheid veel tijd
nodig om nieuwe vaardigheden aan te leren. Technologie kan in
dit evolutieproces een handje toesteken, omdat we in een
technologisch georiënteerde maatschappij leven. Wie verlaat bv.
nog zijn woning zonder GSM? Tabletten rukken op. De
Russische fysicus is wel overtuigd dat de mens beduidend meer
potentieel in zich heeft dan hij zich meestal realiseert. Hij noemt
liefde de sterkste kracht in het universum. Hij merkt met een
knipoog op dat de mens niet meer in holen leeft. Bedoelt
Korotkov de komst van de bovenmens van Nietzsche? 'We
kunnen ontsnappen via bewustzijn uit dit Big Bang-universum'
zegt Theo.
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Van Annabelle mocht ik het prachtige taoïstische boek “De vier
geschriften van de Gele Keizer” ontvangen. Het doet me
denken aan een verhaal van Franz Kafka (1883 - 1924).
In China is de keizer in de waan dat hij zijn immens groot
keizerrijk bestuurt. Hij bedenkt als onbetwiste leider wetten voor
het volk. Hij drukt stevig zijn stempel op het beleid en stippelt
het dagelijkse leven in China uit. De keizer laat de administratie
in zijn keizerlijk paleis de nieuwe wetten verder uitwerken. Zijn
ministers sturen keizerlijke gezanten naar de kantons en de
provincies. De kantonoversten en provinciebestuurders kiezen
hun gezanten die de steden en dorpen op de hoogte brengen
van de wetten van de keizer. Telkens voorziet de plaatselijke
vertegenwoordiger van de keizer de tekstrollen van een zegel.
Op het plein worden de nieuwe verordeningen van de keizer
voorgelezen door de keizerlijke gezant. Deze zet te paard zijn
lange reis door het keizerrijk verder. Het duurt vele jaren
vooraleer de nieuwe keizerlijke wetten de bewoners in de
verste provincies en de hoogst gelegen dorpen bereiken. Daar
leven de burgers nog volgens de bepalingen van de vorige,
overleden keizer. Of van de keizer daarvoor.
Wat doen we met nieuwe kennis? Wachten we op eindeloos
hernieuw(en)de bekrachtiging? Wachten we tot iedereen op de
hoogte is? Tot iedereen ontwaakt is? Drie ingevroren
wetenschappers op weg naar Jupiter zijn niet meer ontwaakt uit
hun kunstmatige winterslaap. Daar heeft HAL – de onfeilbare
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9000 computer van het ruimteschip - een aardig stokje
voorgestoken.
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19.

Ziria en Radium: een wonderlijk koppel

Op 26 april 1986, even voor half twee in de nacht, brak de hel
los. De Sovjet-Unie was nog niet uiteen gevallen. Er woonden
ongeveer vijftienduizend mensen in dit stadje toen de
desastreuze kernramp plaatsvond. Haast iedereen sliep op dat
moment. Tsjernobyl is jammerlijk genoeg in ons geheugen
gegrift en behoort nu tot Oekraïne.
Ziria is afkomstig uit Tsjernobyl en gehuwd met Radium. Het
koppel woont in Moskou. Ze zijn beiden opgegroeid met
radioactiviteit. Meer zelfs, ze hebben radioactiviteit broodnodig
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om te leven. Hun slaapkamer bevat radioactieve elementen in
de vorm van granieten stenen en metalen. Een geigerteller
controleert of er voldoende radioactiviteit in de kamer
aanwezig is. Voedsel zoals de mens gewoon is, kunnen Ziria en
Radium niet meer tot zich nemen. Ze consumeren radioactief
materiaal. Sinds hun kindertijd bestuderen zij ioniserende
straling. Tegenwoordig doen zij dat op een wetenschappelijke
manier.
Ioniserende straling is straling die voldoende
energetisch is om een elektron uit de buitenste schil
van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het
atoom in totaal een positieve lading in plaats van
een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd,
wordt een ion. Deze straling kan men niet zien,
horen, proeven, ruiken of voelen. De straling
ontstaat voornamelijk bij radioactiviteit, dit is het
spontane
uiteenvallen
van
atoomkernen.
Ioniserende straling wordt in de volksmond vaak
‘radioactieve straling’ genoemd, maar dit is eigenlijk
een verkeerde term. Ioniserende straling bestaat in
verschillende vormen. Men onderscheidt:

deeltjesstraling, zoals alfastraling en bètastraling,
neutronen en protonen.
elektromagnetische straling, bestaande uit fotonen;
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afhankelijk van het golflengtebereik onderscheidt
men ultraviolet licht, röntgen- en gammastraling.
[Bron : Wikipedia]

Zowel mevrouw Ziria als meneer Radium zijn in staat om
ioniserende straling waar te nemen met behulp van hun zes
zintuigen : zicht, gehoor, reuk, smaak, tastzin en intuïtie. Het
verschil tussen een uranium-235 radio-isotoop en een uranium238 radio-isotoop kunnen ze eenvoudig zonder apparatuur
detecteren. Ziria en Radium zijn zelf detectieapparatuur
geworden.
Mister Tavakoli sprak over het licht dat zwarte gaten uitstralen,
licht dat wij niet kunnen zien met onze ogen. De aminozuren in
ons DNA zijn opgebouwd uit waterstof, zuurstof, koolstof en
stikstof. Magnetische velden afkomstig uit de principal star van
ons sterrenstelsel vallen buiten ons zintuiglijk bereik omdat er
een te groot verschil in veldsterkte bestaat. Het licht uit het
centrum van de Melkweg blijft voor onze ogen verborgen.
Het koppel voelt zich geheel comfortabel in een uraniummijn
en kan vrij functioneren in een omgeving van radon. Komen ze
daarentegen in gezonde buitenlucht, dan krijgen ze het
moeilijk. Ze proberen dan zo weinig mogelijk te ademen. Hun
lichamen ondervinden veel moeite met het opnemen van
zuurstof. De pupillen van hun ogen bevatten het uranium 238-
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radio-isotoop. Bij ioniserende straling flikkert de iris groen op.
Extreme blootstelling aan verschillende elementen uit de tabel
van Mendeljev hebben het DNA van deze jonge vorsers uit
Moskou gewijzigd. Ioniserende straling beïnvloedt het
zenuwstelsel in grote mate – zowel het centrale als het
vegetatieve – alsook het bewustzijn. Het echtpaar stelt dat ze
de bijzondere mogelijkheid bezitten om enkel de naakte feiten
waar te nemen. Misleiding of beïnvloeding zoals in reclame valt
hun niet te beurt. De illusie is irrelevant geworden. Als mensen
veinzen doorgronden Ziria en Radium de ware aard van hun
intentie. De innerlijke dialoog in het hoofd van een
gesprekspartner kunnen ze telepathisch capteren. Ze zien op
afstand en kunnen informatie inscannen. De feiten situeren zich
niet alleen in de fysische wereld. Ziria en Radium leven in een
ruimere werkelijkheid. Hun zintuigen nemen dingen waar die de
gewone mensen niet kunnen vaststellen.
Het echtpaar heeft leren omgaan met deze aparte
omstandigheden. Straling is hun leven geworden. Het koppel
bood de Japanse regering aan om – onbeschermd - tot bij de
exploderende kernreactor te komen tijdens de noodsituatie in
Fukushima. Zelfs bij de hoogste straling kunnen ze nog normaal
functioneren, waar dit bij robotten zelfs niet meer mogelijk is.
Het echtpaar is meermaals medisch onderzocht. Nooit werd er
kanker gediagnosticeerd. Ze kennen totaal geen angst voor
straling. Het koppel vertelt dat de blootstelling aan heel sterke
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radioactiviteit verborgen mogelijkheden in hun brein tot
ontplooiing heeft gebracht. Ze zien de wereld dieper en meer
in detail. Het is alsof zij - zoals ioniserende straling - dieper
kunnen doordringen en geen barrières meer ontmoeten.
Geheime boodschappen kunnen ze spelenderwijs decoderen.
Radium kan defecte computers en andere apparatuur met de
geest vanop afstand herstellen. Ziria heeft eerder een nefaste
werking op de goede werking van elektronica.
De Russische staatsveiligheid meende aanvankelijk dat het
echtpaar betrekkingen met terroristen onderhoudt. Het koppel
maakt een moeilijke tijd door. Toch ziet het koppel
mogelijkheden liggen om hun knowhow in verband met nonconformistische inwinning van informatie en alternatieve
kankerbestrijding aan de wereld aan te bieden. Ze kijken vooral
naar Westerse organisaties. Graag zouden ze uitwijken naar de
Verenigde Staten. Ziria zag in een visioen hun toekomst in
Virginia. Dit aparte koppel van ervaringsdeskundigen zegt: “Als
je straling tot je vijand maakt, maakt straling jou tot haar vijand”.
Ze voegen eraan toe dat er overal in de natuur – op aarde en
elders in het universum – straling aanwezig is. Straling is gelijk
aan informatieoverdracht. De aura rond het fysieke lichaam van
de mens is de ioniserende straling van de verscheidene
opbouwende elementen die het lichaam bevat.
Dr. Prof. Konstantin Korotkov uit Sint-Petersburg brengt dit
elektromagnetische veld – de aura - via een
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hoogtechnologische camera in beeld, in navolging van Kirlianfotografie. Deze apparatuur is vrij verkrijgbaar in de handel.
We moeten moeder aarde zeer zeker koesteren opdat we
gelukkig mogen gedijen in gezonde lucht. Mensen zijn tot
wonderlijke dingen in staat, zelfs op plaatsen die nauwelijks
leefbaar worden geacht. Het creatieve echtpaar zegt ondanks
hun ongewone fysische, psychische, emotionele en sociale
omstandigheden : 'Angst is een slechte raadgever. Verstandiger
is om in symbiose met de omgeving te functioneren'.
Wanneer ik in mijn medische praktijk een enveloppe ontvang
met röntgen- of scanbeelden, denk ik met veel sympathie aan
dit bijzonder koppel bij het zien van het radio-isotopensymbool
☢.
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20.

Grote Manitou

Maakt Grote Manitou een beetje plaats voor nieuw talent of
nieuw inzicht? Duldt hij weerstand en concurrentie? Grote
Manitou zal zeker niet de rode loper uitrollen voor wie te dicht
bij zijn troon komt. Grote Manitou verdedigt met hand en tand
zijn positie. Hij regeert vanuit een ivoren toren.
De juryleden van de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool in
Brussel haasten zich na de wedstrijdconcerten elke avond naar
restaurant ‘Les Atéliers de la Grande Ille’. In dit restaurant, in
hartje Brussel, treedt een violist van Slavische afkomst op,
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samen met zijn band. Het gezelschap brengt een mix van
zigeunermuziek, klassiek en jazz. De eminenties zijn onder de
indruk van deze bijzondere muzikant. De begenadigde violist
ademt muziek. De juryleden zitten iedere avond van het
concours in het restaurant, niet zozeer om zijn vermaarde
keuken. Roby wordt - onder insiders - 'het best bewaarde
geheim van Brussel' genoemd. Niemand die een dergelijke
pizzicato in de vingers heeft. De wedstrijd voor viool wordt om
de drie à vier jaar georganiseerd. Steeds opnieuw zijn de
eminenties van de partij in het restaurant. In de grootste
vioolwedstrijd ter wereld wordt gespeurd naar talent. De
eminenties spelen een belangrijke rol in het creëren van
muziekcarrières. Eén van de allergrootste talenten houden ze
nog even achter de hand, het supertalent wordt in de
wachtkamer bewaard. Na vijftien jaar optreden voor
voornamelijk toeristen in Brussel en evenveel jaren onder de
aandacht van eminente collegae, wordt Roby ontdekt. De Lord
– zijn grote bewonderaar - is dan tachtig jaar, tijd om de fakkel
door te geven. 'The Devil’s Fiddler' maakt - na plots ontdekt te
zijn - wereldwijd naam. Drie jaar later overlijdt zijn ontdekker in
Berlijn.
De ontdekkingen in de geologie van Theo vinden moeilijk hun
weg naar publicatie in Nature of andere gerenommeerde
vakbladen. Hetzelfde geldt voor Tavakoli, wiens revolutionaire
visie over zwarte gaten die niet gepubliceerd werd door de
Royal Astronomical Society in Londen terwijl de Grote Manitou
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uit de astrofysica zélf met het wereldnieuws naar buiten kwam.
Het is niet eenvoudig om een stapje opzij te zetten of de
aanwezigheid en schaduw te dulden van een confrater. Grote
Manitou heeft zon nodig, heel veel zon. Als Grote Manitou
spreekt, luistert iedereen met de meeste aandacht. Die
aanhoudende
en
onbeperkte
luisterbereidheid
en
volgzaamheid van zijn publiek houden hem groot. De
alwetende status wordt geconsolideerd. De woorden van Grote
Manitou worden voor absoluut en waar gehouden. Ze bepalen
voor een belangrijk deel wat mensen voor echt aannemen. Zijn
woorden beletten soms dat de waarheid boven water komt.
Theo kreeg te horen van een lid van het comité van eminenties
dat Manitou al flink van jaren is. Men vroeg hem nog wat
geduld te oefenen.

Manitou werd voor het eerst in Europa toegevoegd aan de
woordenlijst in 1585. Het woord is ontleend aan de Algonkische
taalgroep, van indianen voornamelijk uit Canada. Daar betekent
dit woord essentie.
“De broers Karamazov” heb ik, na enige aarzeling en niet
zonder moeite, op aanraden van Theo gelezen. Duizend
pagina's in kleine druk. Een nauwelijks bij te houden aantal
personages wordt opgevoerd in deze roman. Elk personage
vertegenwoordigt een aspect van de kleurrijke persoonlijkheid
van de auteur. Van dit meesterwerk van Fjodor Dostojevski
onthoud ik dat de waarheid vaak niet geloofd wordt. Leugens
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worden des te gemakkelijker geloofd. Wie iets zegt is vaak van
meer belang dan wat voor waar gezegd wordt. Dit is spijtig
genoeg een waarheid als een koe. Het is van alle tijden. Dit heb
ik zelf ook meermaals meegemaakt. Grote Manitou heeft altijd
gelijk.
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21.

Het wonder wordt een technologie

Herinnert u zich nog wat Sint Augustinus zei over wonderen?
De heilige zei dat wonderen niet in strijd zijn met de natuur,
alleen in strijd met wat de mens over de natuur weet.
Wat weten we van de natuur? Doen we zelf voldoende
onderzoek? Toetsen we informatie aan ons gezond verstand?
Geven we ook nieuwe inzichten een kans? Of laten we Manitou
bepalen wat waar is en wat niet waar is? Wat kan en wat niet
kan. Wachten we tot iedereen aan boord is wanneer we
waardevolle informatie inwinnen? Hoe groot moet het
draagvlak zijn vooraleer nieuwe inzichten een waardige kans
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krijgen? Verscheidende wetenschappen laten zien dat de wereld
fundamenteel anders functioneert dan algemeen wordt
aangenomen. Belangrijk is te onthouden dat – ten eerste - de
ruimte niet leeg is en dat – ten tweede - geest en materie wel
invloed op elkaar hebben. Dit zijn twee van de belangrijkste
misvattingen waar we algemeen mee geplaagd zitten. Het
bestaan van een alles doordringend veld werd aangetoond, een
veld vergelijkbaar met The Force van Meester Yoda en Obi-Wan
Kenobi uit Star Wars. Ook kunstenaars spreken hier een woordje
mee. Kennis is niet het alleenrecht van een elitaire groep.
Wetenschappelijke bewijzen bevestigen wat onze voorouders in
alle culturen - in een ver verleden - nagelaten hebben voor het
nageslacht. De studieboeken zijn vaak verouderd, al leeft de
illusie dat deze kennis up-to-date is. Kennis ondervindt een
grote vertraging in de verspreiding. De keizer blijft nog verder
regeren na zijn dood, zelfs in deze era van communicatie.
Zelf ben ik heel geregeld deelnemer bij wonderen met mijn
manuele therapie. Een medische praktijk is een bevoorrechte
locatie voor wonderbaarlijke gebeurtenissen. Voorwaarde is dat
men het wonder niet belet te gebeuren en dat wonderen
tenminste een plaats krijgen in de geloofsovertuiging van de
deelnemers. Onthoud ook Thomas, enerzijds de ongelovige
apostel én anderzijds de schrijver van het verloren evangelie
dat een synopsis is van letterlijke citaten van Jezus. Het
evangelie van Thomas dat gevonden werd in Egypte en
ingescand wordt door Koptische kloosterlingen. Denk aan
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David, de Indiaanse vriend van Gregg Braden, toen hij regen
bad.
Dit betekent concreet dat ik bij het behandelen van mijn
patiënten, via heel gerichte en uiterst zachte mobilisaties – een
eierschaal zou niet breken - zeer gedifferentieerde informatie
aanbreng aan het lichaam. Eerst vorm ik in mijn gedachten het
beeld van de beweging die ik wens uit te voeren. De beweging
gebeurt steeds in ruimte-tijd. Een nauwkeurig beeld is conditio
sine qua non om tot een nauwkeurige uitvoering te komen.
Deze intentie wordt onmiddellijk gevolgd door de eigenlijke
mobilisatie waar het ene gewrichtsvlak over het aanpalende
gewrichtsvlak wordt bewogen. Met de handen wordt het in het
hoofd voorgestelde bewegingsbeeld uitgevoerd. Alle
handgrepen gebeuren conform de drie mobilisatiewetten die
door mezelf werden ontdekt, geheel binnen de filosofie van de
Utrechtse School. Ondertussen voel ik in mijn hart reeds het
resultaat van de toegepaste technieken. Gedachte en emotie
leiden de fysische techniek. De oplossing is wat van primordiaal
belang is en overschaduwt het probleem zodat het probleem
plaats maakt voor de oplossing. Optimalisering vertrekt vanuit
het optimum, daar waar correctie vertrekt vanuit de fout.
Optimalisering verdient absoluut de voorkeur. Het resultaat
komt gemakkelijker binnen bereik gezien de oplossing al leeft in
het hoofd en in het hart.
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Ik kan u als schrijver aanbevelen mijn boek meermaals
aandachtig te lezen. Lezen, laten rusten, herlezen, laten rusten,
herlezen... U kunt de hoofdstukken eventueel in een
willekeurige volgorde lezen. Dat doe ik vaak, zelfs met
meesterwerken als “De broers Karamazov”. Deze informatie die
ik te boek stel, ontving ik van verscheidende, bijzondere
leermeesters, in de vorm van puzzelstukken. In dit werk
verzamel ik deze puzzelstukken en breng ze naar u. Aan
gesneden koek hebt u ongetwijfeld minder baat. Zelf de stukjes
in elkaar laten passen is zinvoller, dan kan verstaan overgaan in
begrijpen. Na verschillende lezingen zult u merken dat de
puzzel in elkaar past, dat het plaatje klopt. U zult meer en meer
voeling met dit onderwerp krijgen. Wellicht mondt dit uit in
meer en dieper inzicht.
Dit boek handelt, anders dan de titel laat vermoeden, nauwelijks
over technologie zoals we die kennen : laptop, GSM, MRIscanner, iPad... Het wonder wordt een technologie als we weten
wat te doen om het onmogelijk gewaande toch te laten
gebeuren of toch minstens in de buurt te komen. Het wordt
een innerlijke technologie. We maken gebruik van onze eigen
mogelijkheden. We zetten kennis om in een techniek. Dan is er
eigenlijk geen sprake meer van een wonder. Denk aan wat Sint
Augustinus zei over wonderen. Er gebeurt dan iets wat we wel
begrijpen, meer zelfs, waar we mede aan de basis van liggen.
Professor Wheeler – fysicus uit Princeton – heeft voor ons de
belangrijke rol van participator weggelegd. Nemen we deze
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kans en verantwoordelijkheid waardig op? Recente
ontdekkingen in de fysica promoveren ons tot medeschepper.
Dit vraagt van ons dat we plat gewandelde paden durven te
verlaten. Het wonder is het kundig toepassen van inzicht en
vaardigheid.
Er is veel meer mogelijk dan algemeen gedacht en
aangenomen wordt. Nikola Tesla kon in de periode van Thomas
Edison – een eeuw geleden - de gehele wereldbol van
elektriciteit voorzien, toen de gloeilamp amper uitgevonden
was! Bankier John Pierpont Morgan stak er een stokje voor. In
de plaats daarvan kregen de aarde en haar bewoners dure
energie, luchtverontreiniging en kernrampen. De innerlijke
creativiteit van de mensen kan niet volledig tot ontplooiing
komen omdat het grootste deel van de wereldbevolking zich
dient te focussen op het invullen van primaire levensbehoeften.
Dit terwijl energie – elektriciteit en brandstof voor verwarming
en vervoer – haast gratis kunnen bedeeld worden aan de
voltallige wereldbevolking, tot scha en schande van zij die er nu
veel geld mee opstrijken. De technologie om dit te veranderen
is er. Als nu ook de wil aanwezig is kan de mensheid een sprong
voorwaarts maken. De terugkeer van de monoliet, de profetie
van Zarathoestra.
In dit communicatie- en informatietijdperk hebben we
mogelijkheden genoeg om ons te informeren. Als we niet
vastkleven aan vooroordelen liggen er ons mooie kansen te
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wachten. Demonen zijn niets anders dan onze - vaak moeilijk te
overwinnen - oude gewoontes. De bereidheid om iets te
veranderen
in
denken
en
handelen,
om
onze
geloofsovertuigingen bij te stellen, om niet in het keurslijf mee
te stappen, is nodig.
Het wonder ligt in de natuur zelf. Onze verre voorouder leefde
nog in holen zoals Konstantin Korotkov opmerkt. Of eerder nog
in bomen. De mensaap uit “2001 : A Space Odyssey” die
triomfeert omdat hij zijn tegenstander sluw uitschakelt met een
harde nekslag. Dave Bowman kondigt een nieuwe era aan : 'My
God, it's full of stars'. De geboorte van het sterrenkind. Tavakoli
brengt de mensheid echt in de ruimte, naar de universele
gemeenschap. In navolging van Nikola Tesla biedt hij
oplossingen voor de blauwe planeet, haar bewoners en hun
nakomelingen.
Zarathoestra
heeft
de
bovenmens
aangekondigd, honderden jaren voor Christus, met dank aan
schrijvers en kunstenaars als Friedrich Nietzsche, Arthur C.
Clarke, Stanley Kubrick, Strauss en zovele anderen.
Grote Manitou zal ons nog wel een tijdje proberen tegen te
houden in deze evolutie, toch zeker tot het einde van zijn tijd.
Iedereen heeft de mogelijkheid om er anders over te oordelen
en navenant te handelen, tot individueel en gemeenschappelijk
welzijn. De ontdekking en ontwikkeling van de muziek is wellicht
het meest verhevene dat de mensheid als soort heeft
gerealiseerd. Moge muziek, kunst, kennis en inzicht inspiratie
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zijn onderweg. Weg en doel zijn één zoals Confucius en andere
leermeesters zeggen. Hooguit zijn de weg en het doel
verschillende invalshoeken van dezelfde essentie. De weg is het
doel. Het doel is de weg. Laten we gedachte en emotie ook
één zijn. Hier voeg ik nog een laatste stukje toe : elk object in
het universum is samengesteld uit magnetische velden én is in
het bezit van een ziel. Dit geldt voor elektronen, protonen,
neutronen, atomen, molecules, cellen, weefsels, organen,
wezens, voorwerpen, planeten, de zon, zonnestelsels, sterren,
zwarte gaten en sterrenstelsels... Het is de schaal – de grootte die verschillend is.
In het klein, in het groot. Naar binnen, naar buiten. Het kleine is
zo klein als het grote groot is. Het kleine is zo groot als het
grote klein is.
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