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   Al bijna 200 jaar wordt de aard van het bewustzijn grotendeels onderzocht vanuit de veronderstelling dat 
het een volledig in het organisme aanwezig neurofysiologisch proces is dat nog niet begrepen is. De 
inherente lichamelijkheid ervan werd een canon. Vanuit dit materialistische perspectief zijn momenten van 
genialiteit genetisch en conditionerend, zijn spirituele epiphany waanvoorstellingen en is psychisch 
functioneren - of non-lokaal bewustzijn zoals het beter zou kunnen worden genoemd - onmogelijk. En toch 
hebben deze drie mysterieuze menselijke ervaringen een belangrijke rol in sociale verandering gespeeld en 
zullen ze dat blijven spelen. De ervaringen van individuen en onze reacties daarop, creëren de sociale 
trends die onze wereld transformeren. Een individu heeft inzicht, maakt indruk op anderen en, in reactie op 
hun kleine alledaagse handelingen,  creëren in hetzelfde tijdsbestek gemaakte individuele keuzes sociale 
trends. Bedenk hoe snel Gay werd vervangen door LGBT, wat een verandering in het sociale gestalt 
vertegenwoordigt. Houd rekening met de verandering in houding ten opzichte van gelijkheid in het huwelijk, 
of verandering in consensus over het verbod op marihuana in de Verenigde Staten. 
 
   Dat proces is het gemakkelijkst te zien in religie, waar het bijzonder krachtig kan zijn, zelfs als het 
intellectueel irrationeel kan zijn, wat het emotionele karakter van deze inzichten op sociaal niveau benadrukt. 
Individuen hebben non-lokale bewustzijnservaring die zij delen. Als het sociale acceptatie vindt, wordt de 
interpretatie van die non-lokale ervaring(en) het dogma van een nieuwe religie. Joseph Smith en de opkomst 
van het mormonisme in de 19e eeuw, of L. Ron Hubbard en de groei van Scientology in de 20ste eeuw zijn 
twee duidelijke voorbeelden van dat proces. 
 
   Hoewel het misschien minder charismatisch klinkt, is het niet minder krachtig in de wetenschap. Denk aan 
de Duitse chemicus Paul Ehrlich. Ook al is zijn naam vergeten door het publiek, de geschiedenis en het 
leven van miljoenen zijn diepgaand beïnvloed door zijn creativiteit. Hij, en de teams die hij leidde, waren 
verantwoordelijk voor een lange lijst van geneesmiddelen, waaronder de eerste synthese van een kinine 
substituut, een remedie voor slaapziekte en de 
meest effectieve pre-antibiotica remedie voor syfilis. Hoewel hij stierf in 1917, was het creatieve momentum 
van deze man zo groot, dat zoals historicus Henry Hobhouse opmerkt: “Grotendeels vanwege de 
technologische voorsprong van Ehrlich en zijn leerlingen kon de Duitse chemische industrie qua 
explosieven, kunstmeststoffen, farmaceutische producten en synthetische vervangers op velerlei gebied de 
nederlaag van de Eerste Wereldoorlog, de zwakke overheid en de inflatie en zelfs de malaise (de Depressie, 
red.) in de jaren 1920, overleven ” [1]. 
 
   De geschiedenis leert ons dat creativiteit een brede rivier is die door elke cultuur stroomt. Uit onze 
collectieve massa, met een egalitaire democratie die elites in verwarring brengt en privileges doorbreekt, 
brengen de allergewoonste moeders en vaders in onze hele geschiedenis zielen voort wiens levens als 
kometen uitbarsten. Die individuen spreken tot ons vanuit een of andere diepe plek in onze collectieve 
psyche en die unieke mensen dwingen ons om onze wereld te transformeren. Verlichte momenten, of ze nu 
religieus, psychisch, creatief of wetenschappelijk zijn, ontstaan bij individuen, maar de kracht daarvan komt 
voort uit hun sociale acceptatie. 
 
   De uitdaging voor de wetenschap is niet om af te wijzen wat die individuen zeggen dat hen als een inval of 
fantasie overkomt, maar om te proberen de processen waardoor ze zich voordoen en het domein waar ze 
ons heen leiden, te begrijpen. Ik denk dat het belangrijk is om te weten te komen hoe we zo’n 
bewustzijnsstaat kunnen opwekken en kunnen koesteren in onze cultuur. We hebben een 21ste eeuws 
equivalent van de twee fietsenmakers uit Ohio nodig die de mensheid leerden vliegen, twee jonge mannen 
die in een garage de personal computer creëerden, een eenzame vrouw als geneticus die boven een garage 
woonde die ons liet zien hoe een deel van de evolutie werkte waardoor drie decennia later iedereen begreep 
wat ze had gezien, en Barbara McClintock de Nobelprijs ontving [2]. 
 
   We zullen zulke mensen misschien dan ooit tevoren nodig hebben. We staan voor buitengewone 
uitdagingen als gevolg van klimaatverandering, het verval van de antibiotische geneeskunde, de afbraak van 
mariene ecosystemen en de verzuring van de oceanen. Verwachte zee stijging die veel van de grote 
stedelijke gebieden van de wereld dreigt te overstromen. Zulke ernstige droogte dat die zal leiden tot 
migratie. De overgang vanuit het koolstofenergie tijdperk. Dit alles en meer vereist grote genialiteit en we 
zullen zoveel mogelijk moeten leren over het koesteren van dergelijke doorbraakmomenten. Maar wij zijn 



daar niet mee bezig, omdat we gevangen zitten in een paradigma dat dergelijke ervaringen van nature niet 
kan zien voor wat ze zijn: een verandering in bewustzijn, een speciale staat van aandacht, zoals beschreven 
door psycholoog Charles Tart, in zijn klassieke Science paper uit 1972 “States of Consciousness and State-
Specific Sciences” [3]. 
 
   De personen die dergelijke ervaringen hebben, leggen heel duidelijk uit wat er met hen is gebeurd. Hoewel 
de details verschillen naar hun context - wetenschappelijk, creatieve kunsten, spirituele disciplines, remote 
viewing – ze hebben allemaal één ding gemeen: een gevoel van verbonden te zijn met een grotere eenheid 
die alles omvat, een gevoel van in een "ruimteloze ruimte, een tijdloze tijd" te zijn. Ze beschrijven en ervaren 
een aspect van bewustzijn dat niet fysiologisch gebaseerd is, noch beperkt is door ruimte en tijd. 
 
   Thomas Kuhn, van het Princeton Center for Advanced Studies, en auteur van de Structure of Scientific 
Revolutions, misschien wel het meest belangrijk boek over de geschiedenis en de filosofie van de 
wetenschap in de 20ste eeuw, die de term paradigma muntte, merkt op: “Bij geen enkel gewoon zintuig ... 
passen deze flitsen van intuïtie waardoor een nieuw paradigma wordt geboren. Hoewel dergelijke intuïties 
afhangen van de ervaring, zowel abnormaal als congruent, opgedaan met het oude paradigma, zijn ze niet 
logisch of fragmentarisch verbonden met bepaalde items vanuit die ervaring zoals bij een interpretatie het 
geval zou [nadruk toegevoegd] ”[4] zijn. Hij vervolgt: 'Wetenschappers spreken dan vaak van de 'schellen 
van de ogen vallen' of van een 'bliksemflits' ”[5]. 
 
   Brahms zegt “. . . in deze verheven staat zie ik duidelijk wat onduidelijk is in mijn gewone 
gemoedstoestanden; dan voel ik me in staat om inspiratie van boven op te doen zoals Beethoven deed. . . . 
Die trillingen nemen de vorm aan van afzonderlijke mentale beelden. . . . Meteen stromen de ideeën mij 
binnen. . . en niet alleen zie ik verschillende thema’s met geestelijke blik, maar ze zijn gekleed in de juiste 
vormen, harmonieën en orkestratie. Het afgewerkte product wordt maat voor maat aan mij geopenbaard 
wanneer ik in dergelijke zeldzame geïnspireerde buien ben. . . . Ik moet in een semi-trance toestand zijn 
voor het krijgen van  zulke resultaten - een toestand waarin de bewuste geest tijdelijk ophoudt en het 
onderbewustzijn de controle heeft, want het is door het onderbewustzijn, dat deel uitmaakt van de 
Almachtige dat die inspiratie komt ”[6]. 
 
   Einstein weerspiegelt diezelfde gedachte: 'Een mens is een deel van het geheel, door ons 'universum' 
genoemd, een deel dat beperkt is in tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets 
wat gescheiden is van de rest, een soort optische waan van zijn bewustzijn. Deze waan is een soort 
gevangenis voor ons, die ons beperkt tot onze persoonlijke verlangens en tot genegenheid voor een paar 
mensen die het dichtst bij ons staan. Onze taak moet zijn om onszelf te bevrijden uit die gevangenis door 
onze cirkel van mededogen te verbreden om alle levende wezens en de hele natuur in haar schoonheid te 
omvatten. Niemand kan dat volledig bereiken, maar het streven naar een dergelijke prestatie is op zichzelf 
een onderdeel van de bevrijding en een fundament voor innerlijke zekerheid ”[7]. 
 
   Edgar Cayce, de vader van de holistische geneeskunde, wiens hele carrière een studie is wat betreft zijn 
vermogen om zich open te stellen voor non-lokale bewustzijnsstaten, “In die toestand wordt de bewuste 
geest onderworpen aan de onderbewuste, bovenbewuste of zielsgeest; en kan - en doet dat ook - 
communiceren met gelijke geesten, en het onderbewuste of de zielskracht wordt universeel. Over elke 
onderbewuste geest kan informatie worden verkregen, hetzij in deze aardse sfeer of van de indrukken die 
zijn achtergelaten door de individuen die eerder zijn overgegaan, alsof we in een spiegel kijken die direct 
reflecteert wat zich ervoor bevindt... ”[8]. 
 
   De Patanjali Yoga Soetra's, die op zijn minst dateren vanuit de tweede eeuw v.Chr., spreken uitvoerig over 
het bewegen naar naar non-lokaal bewustzijn door meditatie. Psycholoog William Braud maakte een 
specifieke studie van de soetra en merkt op: “De zesde, zevende en acht 'ledematen' van Ashtanga Yoga 
zijn respectievelijk dharana (concentratie), dhyana (meditatie) en samadhi (diepe absorptie) ”[9]. 
 
   De Patanjali-bron verfijnt dit verder, legt Braud uit. 'De herhaalde voortzetting, of ononderbroken stroom 
van dat ene focuspunt wordt absorptie in meditatie (dhyana) genoemd en is de zevende van de acht stappen 
”(tatra pratyaya ekatanata dhyanam). Wanneer deze drie samen worden beoefend, wordt het 
samengestelde proces samyama genoemd. Samyama kan worden vertaald als beperking; grondig, volledig 
of perfect terughoudendheid; of volledige controle; het kan ook worden vertaald als gemeenschap of geest-
evenwicht. Samyama geeft een gevoel van weten door te zijn of bewustzijn door te worden wat bekend is. 
Door beheersing van samyama ontstaat inzicht (prajna), en door het voortgaande toepassen ervan, ontstaat 
in opvolgende fasen kennis van het Zelf en van de verschillende principes van de werkelijkheid (tattvas). Met 
het doorgaan met de yogapraktijk ontstaat een verscheidenheid aan mystieke, verenigende ervaringen, 
toestanden, voorwaarden of vervullingen - de verschillende samadhi's - samen met de verworvenheden of 
krachten (siddhis) ”[2]. 
 



   En de Christelijke heilige, Maria Teresa van Avila adviseert: 'Deze prachtige schuilplaats zit in je. Ga er 
binnen. Verbrijzel de duisternis die de doorgang bedekt. Wees moedig. Wees bescheiden. Leg de wierook 
opzij en vergeet de incarnaties die ze je hebben geleerd. Vraag geen toestemming van de autoriteiten. Sluit 
je ogen en volg je ademhaling naar de stille plek die leidt naar het onzichtbare pad dat je naar huis leidt 
”[10]. "Volg je adem", een verklaring die een boeddhist zou kunnen uitspreken. 
 
   Max Planck, de vader van de Kwantum Mechanica, heeft het heel duidelijk omkaderd in een interview met 
de gerespecteerde Britse krant, The Observer in de editie van 25 januari 1931. Hij zegt onverbloemd: 'Ik 
beschouw bewustzijn als fundamenteel. Ik beschouw materie als afgeleid van bewustzijn. We kunnen niet 
achter bewustzijn komen. Alles waar we over praten, alles wat we als bestaand beschouwen, vereist 
bewustzijn'[11]. Na meer dan tien jaar aanvullend onderzoek herhaalde Planck in een lezing in Florence zijn 
punt. “Als iemand die zijn hele leven heeft gewijd aan de meest uitgesproken wetenschap, aan de studie van 
materie, kan ik u als resultaat van mijn onderzoek naar atomen dit wel vertellen: er is geen materie op zich 
zelf. Alle materie ontstaat en bestaat alleen door een kracht die het deeltje van een atoom in vibratie brengt 
en dat meest minieme zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. We moeten achter deze kracht het 
bestaan van een bewuste en intelligente geest veronderstellen. Die geest is de matrix van alle materie ”[12]. 
 
   Ondanks de woorden Planck, Einstein, Brahms, katholieke heiligen, hindoeïstische meesters en, zoveel 
anderen, de mannen en vrouwen die onze levens veranderden, is het huidige heersende model van 
bewustzijn volledig fysiologisch. Het stelt: 
 
Het fysicalistische / materialistische model 
1) De geest is uitsluitend het resultaat van fysiologische processen; 
2) Elk bewustzijn is een afzonderlijke entiteit; 
3) Er is geen andere communicatie is mogelijk dan door de gedefinieerde fysiologische zintuigen; 
4) Bewustzijn bestaat volledig binnen het tijd / ruimte continuüm. 
 
   Het probleem met dit model is dat het niet overeenkomt met de waargenomen experimentele gegevens, 
noch met de woorden van de mensen die dat wel dergelijke ervaringen hebben gehad. Dus wat weten we 
over het proces waardoor deze ervaringen gebeuren? 
 
   Er zijn duidelijk neurofysiologische correlaten. Beginnend in 2003, en verder met een verschuivende lijst 
van medewerkers, heeft de cognitieve neurowetenschapper Mark Jung-Beeman aan de Northwestern 
University stap voor stap getracht het neurobiologische proces met betrekking tot inzicht te begrijpen: het 
aspect van bewustzijn dat problemen oplost. Om dit te bestuderen heeft hij fMRI en een innovatief protocol 
gebruikt. Hij plaatst deelnemers in het instrument en geeft ze een puzzel die niet met het intellect alleen kan 
worden uitgewerkt [13]. Uit zijn onderzoek concludeert hij: 'We hebben twee objectieve neurale correlaten 
van inzicht waargenomen. Beeldvorming via functionele magnetische resonantie onthulde een verhoogde 
activiteit in de superieure temporele gyrus voor inzicht ten opzichte van niet-inzicht oplossingen in de rechter 
anterieure hemisfeer”[14]. 
 
   De radioloog van de Universiteit van Pennsylvania is bij deze non-lokale opening van bewustzijn gekomen 
vanuit een andere invalshoek, de spirituele openbaringservaring. Werkend met deelnemers die allemaal 
worden bepaald door hun gevestigde praktijk van een psychofysische zelfregulerende discipline in een 
spirituele context, scant hij hun hersenen terwijl ze hun praktijk uitvoeren. De deelnemers zijn nonnen, Sikhs 
en boeddhisten. Het onderzoek heeft veranderingen in hun hersenen ontdekt en gemeld: “Meditatie omvat 
het reguleren van aandacht en kan leiden tot verhoogde activiteit in hersengebieden die geassocieerd 
worden met aandacht zoals dorsale laterale prefrontale cortex (DLPFC) en anterieure cingulate cortex (ACC) 
”[15]. Het onderzoek heeft een punt bereikt waarop het tot een nieuwe sub-discipline wordt: neurotheologie. 
 
   Het is ook belangrijk om een ander verband op te merken: non-lokale verstoring, bewustzijn dat de 
materiële werkelijkheid op afstand rechtstreeks beïnvloedt. Dat valt duidelijk te zien door directe observatie 
en uit statistieken in de zeer elegante therapeutische intentie studie van Jeanne Achterberg. Zoals ze dat 
beschrijft: “Elke genezer selecteerde een persoon met wie ze een speciale band voelden als ontvanger voor 
therapeutische intentie. Elk ontvanger werd in de MRI-scanner geplaatst en geïsoleerd van alle vormen van 
sensorisch contact met de genezer. De genezers stuurden aan hun eigen genezingspraktijken gerelateerde 
vormen van (TI) met willekeurige intervallen van 2 minuten die onbekend waren bij de ontvanger. 
Aanzienlijke verschillen tussen experimentele (verzend) en controle (geen verzend) procedures werden 
gevonden ( p = 0,000127). Tijdens de experimentele procedures geactiveerde gebieden omvatten het 
voorste en middelste cingulate gebied, het precuneuze en het frontale gebied. Er werd geconcludeerd dat 
instructies aan een genezer om een opzettelijke verbinding met een sensorisch geïsoleerde persoon kunnen 
worden gecorreleerd met veranderingen in de hersenfunctie van die persoon ” [16]. 
 
   Maar het is duidelijk niet alleen neurofysiologie, zoals dat meestal wordt opgevat. Een nieuwe sub-
discipline in de biologie, Quantum Biology, is in het laatste decennium ontstaan dat het fysieke tot het 



uiterste brengt. Het leven door deze lens bezien is een moleculair proces; moleculaire processen werken 
onder kwantumregels. Dan moet leven dus een kwantumproces zijn. Experimenteel bewijs begint zich te op 
te stapelen dat deze kwantumvisie op levensprocessen correct is. UC Berkeley chemicus, Gregory S. Engel, 
leidde een team dat op ingenieuze wijze een manier vond om quantum-niveau processen in een cel te 
detecteren en waarnemen met behulp van high-speed lasers [17]. 
 
   Begin 2012 werd een door Neill Lambert geleid team van het Advanced Science Institute, RIKEN en Yueh-
Nan Chen van het Department of Physics en Nationaal Centrum voor Theoretische Wetenschappen, 
Nationale Cheng Kung Universiteit in Taiwan, een meta-analyse review gepubliceerd van de Quantum 
biologie literatuur tot die datum. Hun conclusie: “Recent bewijs suggereert dat een verscheidenheid aan 
organismen een deel van de unieke kenmerken van kwantummechanica kan benutten om een biologisch 
voordeel te behalen. Deze functies gaan verder dan triviale kwantumeffecten en kunnen het gebruik van 
kwantumcoherentie op fysiologisch belangrijke tijdschalen omvatten ”[18]. 
 
   Dit werk is van enorm belang omdat het stap voor stap voortbouwt naar de meest verfijnde kwantum 
fysicaliteit. Maar zelfs meest vurige exponenten hiervan erkennen dat het ons niet de volledigheid van de 
geest heeft gegeven. Het heeft niet beantwoord wat CU Smith van het Vision Sciences Laboratory aan 
Aston University het 'harde probleem' - de neurale correlaten van bewustzijn (NCC) noemt. Smith 
onderzocht 'het werk van prominente moderne onderzoekers: JC Eccles / Friedrich Beck; Henry Stapp; 
Stuart Hameroff / Roger Penrose en David Bohm en hun pogingen om laten zien waar zich in de 
microstructuur van de hersenen kwantumeffecten deden voelen. Smith concludeerde met tegenzin dat 
niemand van hen neurobiologische plausibiliteit aantoonde”. 
 
   Neurowetenschappers Jeffrey M Schwartz en Mario Beauregard hebben dit, in samenwerking met fysicus 
Henry Stapp, ook erkend: 'Neuropsychologisch onderzoek op de neurale basis van gedrag stelt in het 
algemeen dat hersenmechanismen uiteindelijk zullen volstaan om alle psychologisch beschreven 
fenomenen te verklaren. Deze veronderstelling komt voort uit het idee dat de hersenen volledig uit materiële 
deeltjes en velden bestaan, en dat alle causale mechanismen die relevant zijn voor neurowetenschappen 
daarom alleen kunnen worden geformuleerd in termen van eigenschappen van deze elementen. Dus, 
termen met intrinsieke mentalistische en / of ervaringsinhoud (bijv. "gevoel", "weten" en "inspanning") 
worden niet tot primaire causale factoren gerekend. Deze theoretische beperking wordt voornamelijk 
gemotiveerd door ideeën over de natuurlijke wereld waarvan al meer dan driekwart eeuw bekend is dat ze 
fundamenteel onjuist zijn [nadruk toegevoegd] ”[19]. 
 
   Naar mijn mening is het de nieuwe medische sub-discipline van reanimatiegeneeskunde die de 
wetenschap eindelijk in een nieuw paradigma zal duwen en dat meer consistent is met de observaties van 
Planck.  
 
   In het begin waren onderzoeken naar Nabij de Dood Ervaringen (NDE) allemaal retrospectief, waarbij 
mensen vertellen over ervaringen die waren gebeurd terwijl er weinig of geen monitoring, soms tientallen 
jaren later, plaatsvond. Deze verslagen waren meeslepend en de telkens terugkerende elementen die veel 
van deze subjectieve ervaringen gemeen hadden, waren opmerkelijk. De kinderstudies door een team onder 
leiding van kinderarts Melvin Morse waren vooral fascinerend omdat de kinderen te jong waren om kennis te 
hebben van bijna-dood [20]. 
 
   Vervolgens leidde de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel een team dat het onderzoek naar een 
ander niveau tilde. Ze publiceerden een belangrijk prospectief onderzoek in een belangrijk medisch 
tijdschrift, The Lancet [21]. Deze prospectieve studie omvatte '344 opeenvolgende hartpatiënten die met 
succes volledig gereanimeerd werden na hartstilstand in tien Nederlandse ziekenhuizen”. Ze omvatten elke 
variabele die ze maar konden bedenken: 'demografisch, medisch, farmacologische en psychologische 
gegevens onder patiënten die een BDE hadden gemeld en patiënten die dat niet deden (controles) na 
reanimatie”. Van de 344 patiënten in die studie rapporteerden er 62 (18%) een NDE, "van wie 41 (12%) een 
kernervaring beschreven". Het onderzoek werd longitudinaal en ze volgden beide groepen op en vergeleken 
de gegevens twee en acht jaar later. 
 
   Door dit alles hebben sceptici het model van stervende hersen kunnen beargumenteren. In augustus 2102, 
publiceerden neurowetenschapper Dean Mobbs, van de Britse Medical Research Council, Cognition and 
Brain Sciences Unit en de Edinburgh University Senior Lecturer Caroline Watt een paper in Trends in 
Cognitive Science dat zegt: “Al met al suggereert het wetenschappelijke bewijs dat alle aspecten van de 
bijna-doodervaring een neurofysiologische of psychologische basis hebben: het levendige plezier dat vaak 
wordt ervaren bij bijna-doodervaringen kan het gevolg zijn van afgifte van door angst-opwekte opioïden, 
terwijl de levensschouw en REM-componenten van de bijna-doodervaring konden worden toegeschreven 
aan de actie van het locus coeruleus-noradrenaline-systeem. Buitenlichamelijke ervaringen en gevoelens 
van verbondenheid met het fysieke lichaam kunnen ontstaan door het uitvallen van multi-sensorische 
processen, en de felle lichten en tunneling kunnen het gevolg kunnen zijn van een perifere tot fovea-afbraak 



van het visuele systeem door zuurstofgebrek. A priori verwachtingen, waarbij het individu de situatie 
probeert te begrijpen door te geloven dat ze het archetypische bijna-dood ervaringspakket zullen ervaren, 
kan ook een cruciale rol spelen” [22]. 
 
   Maar de medische wereld heeft niet stilgestaan. Reanimatiegeneeskunde is nu een specialisatie groep die 
groot genoeg is voor een eigen met de gelijknamige titel Reanimatie. Het is een van de ironieën van de 
wetenschap dat deze artsen, die zich volledig toeleggen op het begrijpen van het fysieke organisme als het 
de dood ingaat en die dat proces nauwlettend in de gaten houdt en de succesvolle reanimatie tot stand 
brengt, bewijs levert dat het materialisme op de meest fundamentele manier uitdaagt. Om te beginnen 
werken ze in een totaal andere tijd dan ooit vertoond in de geschiedenis. Reanimaties vinden plaats tot 
binnen zes uur en brengen door hun succes de wetenschap tot de grenzen van fysiologisch bewustzijn en 
tot in het domein van het non-lokale. De door deze medische teams behandelde patiënten die, worden zelfs 
met een vijf jaar geleden nog onmogelijke precisie gevolgd. Toch beschrijven patiënten met ongeveer 
dezelfde frequentie van voorkomen als in eerdere studies nog steeds klassieke BDE's, en leveren ze 
getuigenissen over objectief verifieerbare gebeurtenissen die plaatsvonden terwijl ze "dood" op de 
operatietafel lagen. Tegen een dergelijk niveau van monitoring en kennis over de hersenfunctie lijken de 
opioïden argumenten tegen de realiteit van BDE's grof en onbevredigend. 
 
   Er is ook nog een ander probleem. Naarmate het medisch personeel zich meer bewust wordt van BDE's 
en de medicijnen steeds geavanceerder worden, verschijnen er meer BDE-zaken. In de VS hebben meer 
dan 13 miljoen mensen, ongeveer 4,2% van de Amerikaanse bevolking, gemeld een BDE te hebben gehad 
[23]. En dat aantal is vrijwel zeker groter, omdat veel mensen niet over hun ervaring praten met medisch 
personeel. 13 miljoen mensen zijn er toch nog steeds veel. Hieruit volgt ook dat er onder die miljoenen 
sommigen prominent zullen zijn. De republikeinse senator van Illinois, Mark Kirk, beweert dat hij, terwijl hij 
op de Intensive Care Unit van Northwestern Memorial Hospital in Chicago herstelde van een enorme 
beroerte aan de rechterkant van zijn hersenen, bezocht werd door drie engelen - die hem vroegen: "Wil je 
met ons meekomen?" Waarop hij feitelijk antwoordde: "Nee, ik zal wachten" [24]. 
 
   Dus om redenen van doorbraken in wetenschappelijk onderzoek en veranderingen in sociale gestalt, zijn 
we een omslagpunt aan het bereiken. Ik geloof dat de tijd is aangebroken om op een nieuwe manier over 
bewustzijn te denken en voorrang te geven aan wat Planck voorstelde. Twee consequenties vloeien voort uit 
zijn bewering: ten eerste is de het bestaan Non-lokaal Bewustzijn een aspect van bewustzijn onafhankelijk 
van ruimte-tijd en niet afhankelijk van fysiologie. Ten tweede, zoals het onderzoek naar Therapeutic 
Intention/healing laat zien dat het mogelijk is voor een genezer met een sterke intentie - of het nu goed of 
slecht is - om, zelfs wanneer door ruimtelijke afstand of tijd gescheiden, een effect op andere organismen uit 
te oefenen, van eencellige organismen tot hoge orde zoogdieren, suggereert dit dat alle bewustzijnen 
onderling afhankelijk zijn, en ook onderling verbonden.  
 
   Wolfgang Pauli, iemand anders van de onsterfelijken uit de 20ste eeuwse fysica, zag het als volgt: “Naar 
mijn persoonlijke mening zal dat in de wetenschap van de toekomstige de werkelijkheid noch 'psychisch' 
noch 'fysiek' zal zijn, maar op de een of andere manier beide of geen van beide [25]. 
 
   In de volgende generatie van 20ste eeuwse natuurkundigen merkte natuurkundige Oliver Costa de 
Beauregard op: 'De huidige natuurkunde staat het bestaan van zogenaamde 'paranormale' fenomenen toe 
.… Het hele concept van  ‘non-lokaliteit' in de hedendaagse fysica vereist deze mogelijkheid ”[26]. 
 
Vanuit dit perspectief ontstaat een nieuw bewustzijnsmodel 
 
Het onderling afhankelijke onderling verbonden model 
 
1) Alleen bepaalde aspecten van de geest zijn het resultaat van fysiologische processen; 
2) Bewustzijn is causaal en de fysieke realiteit is de manifestatie daarvan; 
3) Alle bewustzijnen, ongeacht hun fysieke manifestaties, maken deel uit van een netwerk van leven dat zij 

zowel informatie geven en beïnvloeden als erdoor geïnformeerd en beïnvloed worden: er is een 
overgang heen en weer tussen het individu en het collectief; 

4) Sommige aspecten van bewustzijn worden niet beperkt door het ruimte-tijd continuüm 
 
Elders heb ik uitgebreid geschreven over de kwaliteit van het bewijs voor dit onderling afhankelijke, onderling 
verbonden model [27,28]. Er worden minstens zes dubbelblinde gerandomiseerde en gestabiliseerde 
protocollen uitgevoerd in laboratoria over de hele wereld, door tientallen zoekers, voor wien de kans op 
toeval één op een miljard of nog beter is - zes sigma. Die zorgvuldige studies, zoals nauwlettend 
gestructureerde protocollen, bevestigen dit allemaal over bewustzijn: het is zowel lokaal, gelegen in de 
fysiologie van het lichaam, als non-lokaal onafhankelijk van het lichaam bestaand, en dat aspect wordt niet 
beperkt door ruimte of tijd. Is dat werk te vertrouwen? Ik heb ook de kwaliteit en aard van de kritische 
beoordeling van deze onderzoeksliteratuur elders besproken in verschillende artikelen [29-31]. Hier wil ik 



alleen maar zeggen, dat deze studies uitvoerig bekritiseerd, maar dat de resultaten staan nog overeind 
steeds. 
 
   Al dit onderzoek plus het bestuderen van de biografieën, autobiografieën, dagboeken en papieren van de 
mannen en vrouwen die deze non-lokale ervaringen hebben, met name die diegenen die technologische 
doorbraken veroorzaken, suggereren dat het proces een patroon heeft. Een van de dingen die de creatieve 
meester onderscheidt van mensen die gewoon slim zijn, kan er op neerkomen dat degenen die bekend 
staan om hun creativiteit hun eigen manier hebben om dit patroon op te roepen. De technieken die ze 
gebruiken kunnen variëren, maar dat patroon lijkt zes belangrijke componenten te hebben die voor allen 
gelijk zijn. 
 
Intellectuele uitmuntendheid: of het nu om natuurkunde of beeldhouwen gaat, creatieve meesters zijn in 
de eerste plaats meesters in hun eigen gebied en denken visionair. Maar dit betekent niet noodzakelijkerwijs 
dat zij de slimste mensen zijn. De koppeling van creatief genie en hoog IQ is lang niet zo goed sterk als 
velen lijken te geloven. Het kan in feite grotendeels irrelevant zijn op een gebied als schilderen. Zelfs waar 
het cruciaal lijkt te zijn lijkt die rol problematisch. Natuurkundige Richard Feynman, Nobelprijswinnaar (1965), 
bestseller auteur en een van de meest invloedrijke wetenschappers van de wereld na de Tweede 
Wereldoorlog, zegt bij het binnensluipen in het kantoor van zijn universiteit om zijn dossier te bekijken, en 
merkte dat zijn IQ slechts 124 was [32]. Superieur, zeker maar, als het IQ de enige bepalende factor was, 
dan was er niets in hem dat wees op een historisch belangrijk genie. Dit is niet zomaar een anekdotische 
conclusie. Als IQ het bepalende kenmerk van genialiteit zou zijn, zou er een soort consistent meetbare 
relatie moeten zijn tussen IQ en het voorkomen van genialiteit. Om te zien of een dergelijke relatie echt 
bestaat, is het eerste vereiste om te weten hoeveel mensen echt hoge IQ’s hebben. 
 
   Paul D MacCready, een geschoold ingenieur, wordt door velen als een genie beschouwd; hij is het meest 
bekend als de 'Vader van door menskracht aangedreven 'Vliegen’ voor het ontwerpen en bouwen van de 
Gossamer Condor en Gossamer Albatross. MacCready is ook gefascineerd door de aard van genialiteit, en 
hij nam de tijd om een berekening te maken van het voorkomen van hoge IQ-individuen [33]. Hij ging ervan 
uit dat intelligentie normaal verspreid over de planeet voorkwam (dat lijkt het eigenlijk niet te zijn, maar het 
verschil hier is niet significant), en dat elke natie eenzelfde verhouding had tussen slimme, gemiddelde en 
domme mensen zoals iedere andere natie.  
 
   Hij begon met het wereldgemiddelde IQ, dat 100 is, en besloot dat voor zijn analyse een genie iemand zou 
zijn met een IQ van minstens 145 [34]. Dit blijkt de top 0,13 procent van het menselijk ras te zijn. Zoals 
MacReady aangeeft, is dat een subgroep die zo zeldzaam is dat jij, de lezer, misschien nooit iemand met 
zo'n hoog IQ kent. Maar hoe zeldzaam ze ook zijn, op een wereldbevolking van zeven miljard mensen 
betekent dat nog steeds, dat meer dan negen miljoen van ons - 910.000.000 - genieën zijn, als dat wordt 
gedefinieerd als een IQ van 145 of hoger. En, aangezien de planetaire bevolking elke 24 uur met 228.000 
mensen toeneemt [35], betekent dit dat elke dag 296 meisjes en jongens met IQ’s van dit niveau worden 
toegevoegd. Dus als je geniaal definieert door IQ, zijn er heel veel genieën, zelfs als je er zelf geen kent. 
Toch kan deze manier van kijken naar genialiteit kan niet kloppen. Het kan zelfs over het algemeen niet 
kloppen in termen van creativiteit. 
 
   Hoeveel genieën kun je noemen? Beperk jezelf niet alleen tot degenen die nu leven, maak het makkelijker, 
neem de laatste 5.000 jaar geschiedenis als je tijdsperiode. Nou, je zou kunnen beginnen met een Einstein, 
Leonardo, Blake, Mozart, Picasso - meestal mensen die we met één naam kennen – maar na 15 of 20 
namen wordt al het moeilijker om nog aan de lijst toe te voegen. Zoals bij de meeste mensen kom je dan op 
minder dan 100 namen. Als er tegenwoordig meer dan negen miljoen personen leven – afgezien van de 
miljoenen en miljoenen mannen en vrouwen met IQ's van 145 of hoger die de afgelopen vijfduizend jaar 
hebben geleefd - en de meesten van ons kunnen er minder dan 100 noemen, uiteraard is er iets anders dan 
alleen een hoog IQ nodig om een  genie te worden. Anders gezegd, als een hoog IQ het enige was dat 
nodig was, dan zou MENSA, de organisatie die haar lidmaatschap selecteert op basis van een hoog IQ - 
hun drempel is slechts 132 - gevuld moeten zijn met de toonaangevende genieën van onze tijd. En dat is 
niet zo. Het lidmaatschap is gevuld met duidelijk slimme, vaak interessante en excentrieke, vaak 
sympathieke mensen, van wie het overgrote deel in vrij gewone banen werkt,  
Anonieme levens leidend net als hun buren met een veel lager I.Q. Intelligentie als de enige dominante 
factor faalt als verklaring voor genialiteit en nog minder betekenisvolle vormen van creativiteit. 
 
   In 1871 schreef Charles Darwin, enorm beroemd en erkend voor het geniale van zijn werk, zijn zoon een 
brief waarin hij probeerde het mysterie uit te puzzelen. "Ik heb mezelf afgevraagd", zei hij, "wat een man tot 
een ontdekker van onontdekte dingen maakt; en dat is een zeer verwarrend probleem. Veel mannen die 
heel slim zijn - veel slimmer dan de ontdekkers - brengen nooit iets voort' [36]. Darwins keuze van 
geslachtswoorden weerspiegelt de vooringenomenheid van zijn tijd, maar zijn fundamentele punt geldt nog 
net zo als het ooit was. 
 



   We moeten echter niet de fout maken creativiteit te verwarren met verlichting. Veel creatieve meesters zijn 
niet erg stabiel of 
functioneel op andere gebieden van hun leven. Gauguin was misschien een groot schilder, maar hij was ook 
iemand die werd gemarteld door angsten en woede uitbarstingen. Picasso was, volgens de verslagen van 
iedereen die hem kende, vaak geen erg aardige man. Het is niet nodig dat creativiteit en gewenste 
karaktereigenschappen met elkaar worden verbonden. Wat wel belangrijk lijkt te zijn, is dat creativiteit op 
een bepaalde manier een functie van focus is. Focus kan worden bereikt via neurose (een obsessieve focus) 
of via een toegewijde, bewust veronderstelde focus (zoals in een van de vechtsporten of meditatieve kunst). 
Misschien wordt het vaak wanneer het zich manifesteert overschaduwd door neurotische focus, omdat we, 
als cultuur, geen effectieve en systematische training bieden om tot een creatieve visie te komen. 
 
   Nikola Tesla was bijvoorbeeld een van de torenhoge figuren van de vroege 20ste eeuwse wetenschap, 
maar zijn angst voor bacteriën leidde tot zijn eis dat alles op zijn tafel wordt gesteriliseerd moest zijn, en dat 
er minstens twee dozijn servetten bij hem moest liggen als hij ging zitten om te eten [37]. Wat veroorzaakt 
zo'n onbalans? Waarom klampen veel genieën zich vast aan slopende eigenaardigheden? Misschien zijn ze 
bang zonder dat verband bewust te begrijpen, dat ze hun focus verliezen als ze hun obsessies opgeven, en 
daarmee hun creatieve krachten. 
 
Het diepe weten dat er een oplossing voor de uitdaging bestaat: beheersing van iemands gebied is om 
een tweede reden van cruciaal belang; het is een voorloper van weten (in tegenstelling tot geloven) dat er 
een oplossing bestaat. Zoals Einstein het uitlegde: 'Ik ben ervan overtuigd dat ik gelijk heb terwijl ik de reden 
daarvan niet ken' [38]. Dat weten kan worden omschreven als een "sprong in het duister". Het is een daad 
van vertrouwen. Creatieve meesters kunnen vervuld zijn van twijfels over de andere gebieden van hun 
leven, maar over de bron van hun creativiteit lijken ze allemaal een gevoel van vertrouwen te hebben. 
Creatieve doorbraken zijn niet alleen re-combinaties van bekende elementen (hoewel ze dat ook kunnen 
zijn), maar echte baanbrekende inzichten, en het doet lijkt niet mogelijk om die te bereiken zonder dit gevoel 
van vertrouwen en zonder de moed om die sprong in het diepe van het bekende naar het onbekend te 
maken zonder oog tegen welke prijs dat is. 
 
   Strategieën voor innerlijk kijken: het is essentieel om een techniek voor innerlijk kijken te ontwikkelen - 
een manier om verbinding te maken met dat aspect dat buiten het bereik van het intellect ligt. Ook hier is het 
vermogen om te focussen, om bewust bewustzijn vast te houden, een centrale factor. Historische verhalen 
en laboratoriumonderzoek suggereren beide dat meditatie, tuinieren, zelfs sporten zoals darten, een manier 
kunnen bieden om verder te kijken buiten de bekende horizon. 
 
   Kunnen we, gezien de toewijding om zoiets te doen, in feite trainingsprocessen ontwikkelen die de 
voorwaarden scheppen voor een creatieve doorbraak? Ik denk dat het kan en dat de plek om te beginnen bij 
de psycho-fysieke zelfregulatie technieken ligt die worden beoefend in meditatie en wat mindfulness training. 
 
   Alleen al tussen 2006 en 2009 zijn er meer dan 1.000 artikelen over meditatie gepubliceerd in de peer-
reviewed literatuur. Er is niet één soort meditatieliteratuur, maar er zijn meerdere takken van dergelijke 
literatuur in verschillende disciplines, van natuurkunde tot pastoraal. Veel van dat onderzoek is gericht op 
stressvermindering, slaapproblemen en aandachtsproblemen. Maar in de context van openstelling voor non-
lokaal bewustzijn en creatieve gedrag zou ik me vooral willen concentreren op het nieuwe bewijsmateriaal 
over de blijvende effecten die meditatie heeft op onze neuro-anatomie, met name onze hersenen en zelfs 
hierbij richt ik me dan alleen nog op het onderzoek van de afgelopen paar jaren. 
 
   Rond 2004 was al bekend dat de patronen van elektro-encefalogrammen van mediteerders anders waren 
dan van niet-mediteerders. Maar het ging om de vraag of dat betekende dat er een blijvende fundamentele 
verandering was in de hersenen van mediteerders. Om die vraag te beantwoorden gebruikte een team bij 
het Psychiatric Neuroimaging Research Program, Massachusetts General Hospital in Boston onder leiding 
van Sara Lazar, MRI om de hersenen van langdurige mediteerders te scannen om te zien of de fysieke 
structuur van hun hersenen echt anders was. In 2005 rapporteerden zij hun bevindingen in Neurorapport: 
“met aandacht geassocieerde hersen gebieden interceptie en sensorische verwerking waren dikker bij 
meditatie deelnemers dan bij gematchte controles, inclusief de prefrontale cortex en rechter voorste insula. 
Verschillen tussen de groepen in prefrontale corticale dikte waren het meest uitgesproken bij oudere 
deelnemers, wat suggereert dat meditatie leeftijd gerelateerd corticaal dunner worden kan compenseren. 
Uiteindelijk correleerde de dikte van twee regio's met meditatie-ervaring. Deze gegevens bieden het eerste 
structurele bewijs voor ervaringsafhankelijke corticale plasticiteit geassocieerd met meditatiebeoefening 
”[39]. 
 
   In 2009 leidde Peter Vestergaard-Pulsen in het Centre for Functionally Integrative Neuroscience aan de 
Aarhus University in Denemarken een team dat probeerde de effecten van langdurige meditatie op de 
hersenstructuur te onderzoeken. Ze ontdekten, zoals ze in hun artikel in Neuroreport melden: “Bij het gebruik 
van magnetische resonantie beeldvorming, namen we een hogere dichtheid aan grijze stof in lagere 



hersenstamgebieden van ervaren mediteerders in vergelijking met leeftijd-gematchte niet-mediteerders. 
Onze bevindingen laten zien dat langdurige beoefenaars van meditatie structurele verschillen in hersenstam 
gebieden hebben die zich bezighouden met cardiorespiratoire controle. Dit zou een deel van de 
cardiorespiratoire parasympathische effecten en eigenschappen kunnen verklaren, evenals de cognitieve, 
emotionele en immuno-reactieve impact gerapporteerd in verschillende studies van verschillende 
meditatiepraktijken” [40]. 
 
   Een halve wereld verwijderd en een paar maanden later in datzelfde jaar rapporteerde een 
onderzoeksteam bij het Laboratory of Neuro Imaging, Department of Neurology, UCLA School of Medicine 
een publicatie in Neuroimage : “... het is aangetoond dat meditatiebeoefening niet alleen de hogere orde 
cognitieve functies ten goede komt, maar ook om hersenactiviteit te veranderen. Desondanks is er weinig 
bekend over mogelijke links naar hersenstructuur. Met het gebruiken van Hoge resolutie MRI-gegevens van 
44 proefpersonen wilden we de onderliggende anatomische correlaties van lange-termijn meditatie met 
verschillende regionale specificiteit (dwz globaal, regionaal en lokaal) onderzoeken. Voor dit doel hebben we 
voxel-gebaseerde morfometrie toegepast in combinatie met een recent gevalideerde geautomatiseerde 
verkavelingsbenadering. We hebben bij mediteerders aanzienlijk grotere grijze-stof volumes gedetecteerd in 
de rechter orbito-frontale cortex (evenals in de rechter thalamus en de linker inferieure temporale gyrus bij 
co-variërende leeftijd en/of verlaging van toegepaste statistische drempels). Bovendien vertoonden 
mediteerders aanzienlijk grotere volumes van de juiste hippocampus. Zowel orbito-frontale en hippocampale 
regio’s zijn betrokken geweest bij emotionele regulatie en responscontrole. Grotere volumes in deze regio's 
kunnen dus de oorzaak zijn van de grote vaardigheden en gewoonten om positieve emoties te cultiveren, 
emotionele stabiliteit te behouden en bewust gedrag te vertonen. We stellen dat verder voor deze regionale 
veranderingen in hersenstructuren deel uitmaken van de onderliggende neurologische correlatie van 
meditatie op lange termijn onafhankelijk van een specifieke stijl en praktijk ”[41]. 
 
   Het werk van Yi-Yuan Tang van Dalian University of Technology in China en Michael Posner van de 
University of Oregon maakt een einde aan mijn korte overzicht. Hun werk bevestigde opnieuw dat meditatie 
letterlijk iemands brein verandert. In de Proceedings of the National Academy of Science van augustus 2010 
aan de Universiteit van Oregon werden enerzijds 45 vrijwilligers toegewezen aan een integratieve body-mind 
training (IBMT) voor meditatie en anderzijds een controlegroep die alleen een ontspanningsprogramma deed 
[42]. Bij het scannen van de hersenen van beide groepen na de training vond men dat het brein van die 
individuen die zich bezighielden met de IBMT-vorm van meditatie, een grotere verandering vertoonde dan bij 
degenen die gewoon een ontspanningstechniek gebruikten en dat: “… 11 uur (aan) IBMT fractionele 
anisotropie (FA) verhoogt, een index die de integriteit en efficiëntie van witte materie in de corona radiata 
aangeeft, een belangrijk witte-stof kanaal dat de ACC verbindt met andere structuren. Aldus zou IBMT een 
middel kunnen verschaffen voor het verbeteren van zelfregulatie en misschien het verminderen of 
voorkomen van verschillende psychische stoornissen ”[42]. 
 
   Natuurlijke slaap speelt ook een rol. Lloyd Osborne, die Ebb Tide schreef met Robert Louis Stevenson, 
auteur van Treasure Island and The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, citeerde Stevenson en zei dat 
hij ging slapen met de vraag aan: “de gremlins van mijn gedachten om een verhaal te schrijven terwijl ik 
sliep” [43]. Arts en onderzoeker Dr. Jonas Salk zei iets soortgelijks: "Intuïtie is iets wat we niet begrijpen de 
biologie nog niet, maar het is altijd met opwinding dat ik 's ochtends wakker word en me afvraag wat mijn 
intuïtie naar me toe zal gooien, zoals geschenken van de zee. Ik werk ermee en vertrouw erop. Het is mijn 
partner” [44]. Salk wordt door Fortune Magazine- redacteur Roy Rowan genoemd, die dit als techniek 
vermeldt om hem te begeleiden naar de juiste sprong die leidde tot de ontdekking van het poliovaccin [45]. 
 
   Misschien is het verslag van René Descartes wel het meest ironische voorbeeld van dromen als onderdeel 
van het patroon. Op de vooravond van Sint Maarten (10e november) 1619, in Neuberg, Duitsland, had hij 
een ervaring die leidde tot wat hij "een prachtige ontdekking" noemde [46]. Daaruit formuleerde hij 'een 
wonderbaarlijke wetenschap ', een wereldbeeld waarvan het kenmerk de toewijding was aan het primaat van 
het intellect; een visie die voor altijd heeft gedomineerd in hoe technologische culturen over de wereld 
hebben gedacht. Wat was die wonderlijke ervaring? Het was die meest niet-intellectuele van denkbare 
gebeurtenissen : een reeks van drie dromen of visioenen. 
 
   De techniek die wordt gebruikt om opzettelijk gericht bewustzijn te bereiken lijkt niet uit te maken. Van 
intense stress tot meditatie, alles die deze enkele puntigheid creëert, vergemakkelijkt de opening naar het 
non-lokale aspect van bewustzijn. Maar het begrijpen van de dynamiek van de non-lokale ervaring zelf 
belooft veel om te leren hoe deze staten te creëren en op een praktische manier te gebruiken. Onlangs werd 
onderzoek gepubliceerd naar de effecten van meditatie op de vier ruwste stadsscholen van San Francisco 
dat de weg wijst. 
 
   Tweemaal per dag klinkt er een gong in de klaslokalen voor wat bekend staat als "Quiet Time". San 
Francisco Chronicle onderwijsverslaggever David Kirp die er getuige van was, zei: "Ik heb veel tijd 
doorgebracht in stedelijke scholen en heb nog nooit zoiets gezien" [47]. De gong klinkt en de studenten 



zitten allemaal stil, ogen dicht en houden de gefocuste aandacht vast om hun geest leeg te maken en woede 
en negatieve emoties los te laten. 
In 2007 werd de Visitacion Valley Middle School van de stad de eerste landelijke school die dit Quiet Time-
programma aannam. Visitacion bevindt zich in een buurt waar geweervuur zo vaak voorkomt dat het routine-
achtergrondgeluid is. In deze buurt werden negen schietpartijen gemeld van half december tot half januari 
2014. Bijna elk kind dat in de klas zit, kent wel iemand die neergeschoten is. Of ze zijn zelf neergeschoten. 
Moorden komen zo vaak voor dat de school de behoefte voelt om een fulltime personeelslid als adviseur 
voor leed verwerking in dienst te nemen. 
 
   Kirp beschrijft wat er is gebeurd in de zeven jaar dat het programma in werking was: “In de afgelopen jaren 
liep het met deze leerlingen grotendeels uit de hand, vaak vechtend in de gangen, graffiti spuitend op de 
muren en scheldend op hun leraren. Het ziekteverzuim was bij het hoogste van de stad net als schorsingen. 
Afgebrande leraren meldden zich routinematig ziek. 
 
   “Nu doen deze studenten het lichtjaren beter. In het eerste jaar van Quiet Time daalde het aantal 
schorsingen met 45 procent. Binnen vier jaar lang was de opschortingsgraad een van de laagste in de stad. 
De dagelijkse aanwezigheidsaantallen klommen naar 98 procent, ruim boven de stadsgemiddelde. 
Schoolcijfer gemiddelden zijn aanzienlijk verbeterd. Ongeveer 20 procent van de afgestudeerden wordt 
toegelaten tot Lowell High School - vóór Quiet Time was het naar deze elite middelbare school krijgen van 
studenten een zeldzaamheid. Opmerkelijk in het jaarlijkse California Healthy Kids Survey is dat jongeren van 
deze middelbare school de hoogste tevredenheidsniveaus in San Francisco noteerden” [45]. 
 
   Misschien is het dan ook niet verwonderlijk dat sinds het begin van de jaren zeventig een aanzienlijke 
hoeveelheid onderzoek is gegroeid, waaruit blijkt dat er een sterke correlatie is tussen het expliciet koppelen 
van meditatie aan het succesvol voltooien van een taak die alleen kan worden gedaan door zich open te 
stellen voor non-lokaal bewustzijn [48]. Er zijn tientallen artikelen die deze correlatie onderzoeken en het is 
de duidelijkste indicator voor het succes van non-lokale taken [49]. Waarom? Omdat meditatie de discipline 
ontwikkelt van het opzettelijk vasthouden van gericht bewustzijn, wat de vaardigheid is die nodig is om je  
open te stellen voor non-lokaal bewustzijn. 
 
   Overgave: een opgeven van intellectuele strijd moet eerst plaatsvinden om de doorbraak te laten 
plaatsvinden. Men moet het oog bereiken van de intellectuele orkaan, een plaats van vrede en zekerheid, 
voorafgaand aan het moment van doorbraak. In hun verslagen zeggen mensen dat overgave leidt tot het 
soort innerlijk luisteren dat hoort bij creativiteit - net zoals intellectuele beheersing innerlijk luisteren mogelijk 
maakt. Edwin Herbert Land, de uitvinder van het Polaroid-proces, heeft aan het einde van zijn carrière het 
werk van honderden wetenschappers en ingenieurs opnieuw bekeken in zijn bedrijf, en concludeerde dat de 
belangrijkste ontdekkingen werden gedaan, 'door iemand die zichzelf wist te bevrijden van een manier van 
denken die wordt aangehouden door vrienden en medewerkers die misschien intelligenter, beter opgeleid, 
beter gedisciplineerd zijn, maar die niet de kunst onder de knie hebben van de frisse, schone blik op de 
aloude, oude kennis ”[50]. 
 
   Het moment van verlichting: het wordt ook wel de Ahha! ervaring genoemd!, en zou je het geniale 
moment kunnen noemen. Het gebeurt heel erg snel. Nietzsche zei dat ook Also Sprach Zarathustra naar 
hem toe kwam terwijl hij door het bos aan het Silvaplana-meer liep [46]. Tesla's uitvinding van de elektrische 
motor, aan het eind van de 19e eeuw kwam, zei hij tijdens een wandeling door een stadspark [51]. De 
Franse wiskundige Jules Henri Poincaré vertelde vrienden, dat bij twee gelegenheden grote doorbraken "uit 
het niets" leken te komen [52]. Einstein zei dat hij de Relativiteitstheorie "zag" terwijl hij na een ziekte de tijd 
in een kano wegdobberde [53]. Hij zou later schrijven: "Ik geloof in intuïtie en inspiratie .... Verbeelding is 
belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de hele wereld omarmt, vooruitgang 
stimulerend, geboorte gevend aan evolutie ... ”[54]. Darwin zei dat hij, na jarenlang gegevens te hebben 
verzameld, op een dag toen hij ontspannen was en weg van zijn werkplek, de belangrijkste elementen van 
evolutie in een oogwenk op hun plaats vielen "[51]. Onderzoek suggereert dat er een venster is van 10 - 20 
seconden van intuïtie 'dat vervolgens wordt afgesloten zodra intellectuele analyse de directe waarneming 
van de intuïtieve beelden opheft. 
 
   Bij remote viewing, een van de zes expliciete non-lokale bewustzijnsprotocollen, wordt een kijker gevraagd 
om zijn zintuigelijke waarnemingen te geven - door het beschrijven van een persoon, plaats of object 
waarvan ze geïsoleerd zijn in tijd, ruimte of allebei. Onderzoekers ontdekten al heel vroeg dat voor het 
'vastzetten' van die kortstondige, vluchtige momenten  zodat ze beschikbaar blijven voor het geheugen, één 
van de gemakkelijkste en beste manieren om dat te doen is om een eenvoudige tekening te maken [55]. 
Kijkend naar de bij  Remote Viewing laboratorium experimenten gemaakte doeltekeningen, wordt de 
vergelijking onweerstaanbaar met de door wetenschappers gemaakte doodles als ze proberen hun innerlijke 
beelden te vertalen naar een formele uitdrukking die ze met collega's kunnen delen. In beide gevallen 
kunnen de tekeningen, zelfs na onderbrekingen, worden gebruikt om opnieuw te focussen op het inzicht. 
 



   Intellectuele uitleg en verificatie: zodra het moment van verlichting heeft plaatsgevonden, komt het 
bewuste, analytische en synthetiserende intellect terug in het spel. Descartes geeft een duidelijk voorbeeld 
van het proces wanneer hij zegt dat het hem na zijn droom de rest kostte zijn leven om die visie voor 
anderen begrijpelijk te maken. Nietzsche zegt dat hij het verhaal van Zarathustra in een oogwenk 'zag', maar 
dat het maanden duurde om zijn visie uit te schrijven [56]. Het is noodzakelijk om de geldige inspiraties van 
de verkeerde te wannen. Ook dit vereist de speciale vaardigheden van het intellect. 
 
   Een van de meest intrigerende dingen bij deze beschrijvingen, afgezien van hun uniformiteit, is de 
griezelige gelijkenis die ze vertonen met onderzoeksrapporten in de parapsychologie, de enige discipline die 
streng gecontroleerde intuïtieve gebeurtenissen bestudeert. Wanneer bijvoorbeeld aan gewone mensen 
wordt gevraagd om een intuïtieve taak als Remote Viewing uit te voeren, wat het vermogen inhoudt om 
personen, plaatsen of gebeurtenissen te beschrijven waarvan men fysiek of in de tijd gescheiden is, en 
waarover men niets kon weten door normale zintuiglijke of intellectuele kanalen, zeggen deelnemers in 
debriefingsessies die op zo'n experiment volgen vaak over hun intuïtieve ervaring, dat “ik een soort van uit 
de ruimte treed' of 'het is een beetje alsof ik mijn geest op een of andere middellange afstand concentreer'. 
Ze beschrijven het moment zelf door te zeggen, "het kwam in een flits," of "het was als een hologram". 
"Beelden zijn er allemaal ... alsof het een hologram is dat in mijn gedachten hangt". Inderdaad, dit aspect is 
zo sterk dat Arthur Koestler de term holons bedacht om met dit binnenkomen van begrip om te gaan [57]. 
 
   We weten dat de creatieve doorbraken echt zijn. We leven in de wereld die ze creëren. Nieuwe 
technologieën, nieuwe symfonieën, nieuwe schilderijen komen in de wereld. Een van de vreemde dingen 
aan deze momenten van verlichting is dat ze vaak bijna gelijktijdig bij meer dan één persoon voorkomen. 
Alfred Wallace en Charles Darwin hebben bijna gelijktijdig vergelijkbare inzichten. Edison was niet de enige 
die het probleem oploste probleem van het maken van een functionele gloeilamp, hij was de eerste met een 
patent. Die gelijktijdigheid is zo duidelijk dat het bijna lijkt alsof de collectief geest van de mensheid zwanger 
was van het idee en het op verschillende plaatsen geboren liet worden om te verzekeren dat ten minste één 
die geboorte zou overleven. Dat suggereert de Duitse polymath Adolf Bastian's (1826 - 1905), theorie van 
Elementargedanke - letterlijk "elementaire gedachten van de mensheid" wat zo natuurkundigen zoals 
Planck, Wolfgang Pauli en Einstein beïnvloedde - inderdaad veel uit de Duitse school van fysici, die 
dominant was in de eerste decennia van de 20ste  eeuw in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog - zowel 
antropologen als Franz Boas (de vader van de Amerikaanse antropologie), en artsen zoals Carl Jung. Het 
idee van het Collectieve Onbewuste (Jung's term voor het non-lokale domein) was de manier waarop hij het 
uitdrukte. Het stelt een wereldbeeld voor waarin alle manifestaties van bewustzijn, ongeacht de complexiteit 
van hun fysieke vormen, deel uitmaken van een netwerk van leven. Een netwerk waarin elk onderdeel zowel 
informeert als beïnvloedt, als dat het ook wordt geïnformeerd en beïnvloed.  
 
Het is vermeldenswaard dat, zelfs als het selectieve criterium "de bottom line" is, er duidelijk bewijs is van 
een directe correlatie tussen intuïtief functioneren en creatieve besluitvorming in het bedrijfsleven. Douglas 
Dean en John Mihalasky van het Newark Institute of Technology uitgevoerd hebben een reeks experimenten 
uitgevoerd met 385 Chief Executive Officers van Amerikaanse bedrijven [58]. De taak van de CEO's was om 
100 willekeurig gekozen nummers te voorspellen. De resultaten werden vervolgens gecorreleerd met het 
financiële jaarverslag van de bedrijven. In elk experiment werd een positieve correlatie vastgesteld tussen 
financiële prestaties en een hoge mate van precognitief functioneren - een voldoende sterke correlatie voor 
Dean om de financiële rapporten te onderzoeken en te kunnen voorspellen hoe de CEO van dat bedrijf het 
zou doen in zijn  experiment om getallen te voorspellen. Profeten, vond hij, maken winst.  
 
   Als iemand denkt aan sociaal beleid vanuit het fysicalistische model, dan is elk bewustzijn geïsoleerd en is 
de aarde een dode bron om te uit te putten of te domineren. Bewustzijn speelt geen echte rol. We leven op 
die Aarde grotendeels geïsoleerd van de meta-systemen van de Aarde, tenzij het weer slecht is. In contrast 
met een perspectief van bewustzijn dat van primair belang is in een onderling afhankelijke en onderling 
verbonden matrix van het leven. Het begint duidelijk te worden dat we niet op aarde leven, maar dat we in de 
aarde leven, gecentreerd in een cocon die zich verscheidene kilometers onder het aardoppervlak uitstrekt en 
ver boven ons. Ruimtevaartuigen ervaren atmosferische effecten vanaf 75 mijl (120 km). En daarachter 
liggen de beschermende sluiers van de magnetosfeer. We zijn ingebed in een enorm in elkaar grijpend 
systeem waarin bewustzijn een krachtige rol speelt. Vanuit het perspectief van deze matrix, wordt plotseling 
welzijn op elk niveau van individu tot planetair, de meest wenselijke staat en van primair belang. Winst moet 
worden gemaakt binnen een levensbevestigende parameter. De socio-metrieken van de wetenschap zijn 
voldoende verfijnd en precies geworden om te kunnen zeggen dat, gebaseerd op betrouwbare objectieve 
maatregelen, de gecompassioneerde levensbevestigende keuze de beste is [59]. 
 
   Ik geloof dat we nu een fundamentele verandering in het menselijk bewustzijn doormaken, niet alleen 
technologie, maar ook een fundamentele verandering als sociaal paradigma. Dat is eerder gebeurd. 
Overweeg als precedent wat de Duitse psychiater en filosoof Karl Jaspers (1883 - 1969) de Axiale Periode 
heeft genoemd, ruwweg de achtste tot tweede eeuw v.Chr., en grotendeels gecentreerd in de twee eeuwen 
van 800 tot 600 v.Chr. In die historisch kleine tijdsperiode ontwikkelden de meeste grote pre-christelijke 



religieuze bewegingen en filosofische lijnen zich in de wereld. Confucius (555-478 v.Chr.) en Boeddha (567-
487 v.Chr.) waren bijna exacte tijdgenoten, net als Zoroaster, volgens de beste benadering, zoals eveneens 
Lao Tzu, oprichter van het Taoïsme, en Mahavira, die de meest waarschijnlijke oprichter van het Jaïnisme is. 
In het Midden-Oosten bereikte de lijn van monotheïstische profeten die halverwege de achtste eeuw begon 
met Amos van Tekoa, haar hoogtepunt tegen het einde van de zesde eeuw met het Jodendom van Deutero-
Jesja. Tegelijkertijd ervoeren de Grieken in het Noordelijke Middellandse Zeegebied de geboorte van de 
filosofische speculatie met het werk van Thales en zijn opvolgers. En in Athene werd de democratie 
gevestigd [60]. Het menselijke bewustzijn veranderde.  
 
   Ik geloof dat we geconfronteerd worden met een verandering van een dergelijke omvang, een waarvan de 
uitkomst nog labiel is, maar waarvan de uitkomst zeker is. Ons overleven hangt af van het inzicht dat het 
leven onderling verbonden en van elkaar afhankelijk is, en dat we moeten werken met de grote meta-
systemen van de aarde. De vraag is niet of we zullen veranderen, maar hoeveel pijn we onszelf nog moeten 
toebrengen voordat we de keuzes maken die gepassioneerd en levensbevestigend zijn en leiden tot het 
welzijn van het individuele tot het planetaire. Inzicht in het creatieve patroon inclusief het non-lokale aspect 
van de component van het bewustzijn zal die overgang gemakkelijker maken. 
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