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Ik denk dat de hersenen in wezen een computer zijn,
en bewustzijn zoiets als een computerprogramma.

Stephen Hawking

… Of, misschien ook niet.

Richard Gordon
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Voorwoord

Als je graag van je stuk wordt gebracht, is dit boek echt een traktatie. Galilei 

had vierhonderd jaar geleden een telescoop nodig om het fundament onder 

de wetenschappelijke ideeën over het universum te doen wankelen. Tegen-

woordig gebruikt Richard Gordon alleen maar zijn handen en iemand met 

een slechte houding om ons wetenschappelijk inzicht in bewustzijn, materie 

en werkelijkheid op zijn grondvesten te doen schudden. En dat is alles wat 

je nodig hebt om het voor jezelf te onderzoeken. Iedereen had deze experi-

menten duizend jaar geleden kunnen doen. Maar net als het wiel sprak deze 

uitvinding pas voor zich nadat zij was uitgevonden. Hoog tijd.

Richard heeft een bijzonder eenvoudige manier ontdekt waarmee ie-

dereen kan aantonen dat we niet louter materialistische automaten zijn die 

naar hartenlust kunnen worden gemanipuleerd door hebzuchtige sociopa-

ten die uit zijn op macht, maar dat we veel meer zijn en dat ons bewustzijn 

en onze liefde de fundamentele werkelijkheid en de hoogste macht zijn.

Ik ken Richard en zijn werk al zo’n twintig jaar en ben altijd weer ver-

baasd over zijn helderheid, integriteit, creativiteit, wetenschappelijke 

nieuwsgierigheid en niet-aflatende toewijding aan het openen van nieuwe 

werelden voor de mensheid, ondanks de weerstand die hij ontmoet in de 

vorm van menselijke inertie en blinde scepsis. Voor mij is hij een ambassa-

deur uit de toekomst waar menselijke waardigheid, grenzeloos bewustzijn, 

direct tastbare liefde en verbijsterende persoonlijke vermogens die ons 

huidige voorstellingsvermogen verre overtreffen, alom worden erkend, 

gekoesterd, beschermd, toegepast en vrijgemaakt.

Chris Duffield, PhD
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Inleiding

Het belangrijkste kenmerk van het universum is de relatie tussen geest en 

materie. Als je dat snapt, ben je klaar voor dit boek van Richard Gordon.

In een universum waarin zowel geest als materie voorkomt, moeten die 

twee wel onlosmakelijk, innig en onderling afhankelijk verbonden zijn. 

In een universum waarin alleen materie voorkomt – niet dat ik beweer dat 

zo’n universum zou bestaan – valt er niets te verbinden of te transmuteren. 

Geest en materie zijn meer dan een kwantumverstrengeling – ze zijn in 

wezen hetzelfde, alleen hun frequentie is anders.

Een nog grotere verrassing: in een universum waarin zowel geest als 

materie voorkomt, is de geest de oudste expressie: het is veel waarschijnlij-

ker dat materie voortkwam uit geest dan omgekeerd, hoewel neodarwinis-

ten onophoudelijk over de omkering kibbelen.

Het bijzondere aan Richard Gordon is dat hij dit soort informatie niet 

slechts in theorie aanbiedt; hij geeft oefeningen om je de ervaring van deze 

belangrijke relatie te bieden, niet alleen van geest naar materie, maar van 

jouw geest naar de materie van levende systemen, die van jezelf en die van 

anderen. Natuurlijk is dit ongekend. Hij is ongekend. Vrienden, professi-

onals en loslopende sceptici zullen je vertellen dat je hier geen moment 

aandacht aan moet besteden. Het is oppervlakkig, een belediging voor ech-

te wetenschappers en hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Maar 

het is onmiskenbaar – en echt.

Richard heeft het unieke vermogen om zijn eigen unieke vermogen niet 

uniek te maken maar het aan iedereen beschikbaar te stellen. Hij verklaart 

de meest fundamentele waarheden over geest, materie, gezondheid, gene-

zing, sterfelijkheid, dood en lichaamloze identiteit met een simpelheid, di-

rectheid en transparantie die logenstraffen dat het moeilijk is om simpel, 

direct en transparant te zijn. Wat hij zegt is zo onvoorstelbaar dat niemand 

zich daar waagt – hoewel engelen niet bang zijn zich op dit pad te begeven. 

Maar het is zo ongecompliceerd en voor de hand liggend dat het bijna van-
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12  bewustzijn van materie

zelfsprekend is. Critici hebben de neiging te zeggen: ‘Natuurlijk werkt het 

niet; het kan niet werken; hij is een bedrieger, een amateur.’ Maar ze zeg-

gen dat zonder het te controleren. Stel dat het werkt! Wat moeten ze dan 

zeggen?

Deze technieken zijn geen vervanging voor de natuurwetenschappen of 

het handmatig voelen door een osteopaat; ze gaan niet voorbij aan de op-

leiding of het harde werk in andere disciplines. Ze zijn hun eigen vorm met 

hun eigen toepassing en ontologische basis.

Wanneer ik zeg dat materie uit geest voortkwam bedoel ik de Grote 

Geest van Zen, een transpersoonlijke intelligentie en archetypisch orde-

ningsprincipe dat zijn oorsprong vindt waar de kosmos zijn oorsprong 

vindt. Een relativistisch ruimte-tijdcontinuüm en een ingestorte kwantum-

golf komen beide voort uit de geest die de natuur observeert en vervolgens 

zijn observaties terugkaatst en ze vele malen om elkaar heen wikkelt. We 

zullen nooit weten – tenminste niet in ons huidige besturingssysteem – of 

de galactische werkelijkheid op zichzelf bestaat of een gedachteconstructie 

is die door kwantumgolven is samengevouwen tot een uitkijkpunt.

Dergelijke golven kunnen zonder bewustzijn uit het universum komen, 

maar de boom die in dat bos omvalt, kan nooit worden onderzocht of be-

rekend omdat we er zonder tussenkomst van de hersenen niet bij kunnen. 

Bewustzijn moet onzeker van zichzelf zijn. Zijn staat van onzekerheid 

maakt dat het zich bewust is van ontelbare andere onzekerheidstoestan-

den terwijl het ertoe aanzet dat kwantumgolven door elkaar heen samen-

vouwen. Omdat bewustzijn in wezen onzeker is, is het in staat tot diepgang 

en paradox.

Je hoeft paarden niet aan kwantumverstrengeling te onderwerpen op-

dat ze kwantumverstrengeld zijn. Een kwantumuniversum gaat niet veilig 

schuil achter subatomaire barrières in cocons waar het er lustig op los suist 

zonder dat het enig effect heeft op de newtoniaanse werkelijkheid. Het 

heeft een intrinsieke toestand die aan alle newtoniaanse werkelijkheid ten 

grondslag ligt. Kwantummechanica is wat het newtoniaanse universum 

newtoniaans maakt, hoewel het ten tijde van Newton en Darwin een on-

bekende grootheid was die zich weliswaar overal bevond, net als donkere 

materie. Je hebt geen nanofysica, algebra, positionele topologie of snaren-

functie nodig om te weten dat een universum dat zijn eigen golffunctie 

samenvouwt om te komen tot een definitieve gebeurtenis of plaats een 

universum is dat voortkomt uit het samenvouwen van een golffunctie. Het 
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inleiding 13

verschil in zowel schaal als informatie tussen een melkwegstelsel en een 

mug valt bij de Grote Leegte in het niet.

Elke mug is gelijk aan en in evenwicht met elk melkwegstelsel omdat ze 

niet zonder elkaar kunnen bestaan.

Richard Grossinger

Magie is slechts wetenschap die we nog niet begrijpen.

Arthur C. Clarke
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Om te beginnen

In dit boek onderzoeken we de zelden bestudeerde kruising tussen weten-

schap en spiritualiteit. Ik poneer de stelling – en toon aan – dat materie 

inderdaad een bewustzijn heeft en hoe daaruit blijkt dat we verbonden en 

verstrengeld zijn op manieren die we misschien nooit hebben verwacht en 

waar we ons nog nooit een voorstelling van hebben gemaakt. De beteke-

nis en implicaties van deze ontdekkingen kunnen ons helpen belangrijke 

nieuwe vragen te stellen en veel van onze kernovertuigingen over de werke-

lijkheid opnieuw te onderzoeken. Deze nieuwe inzichten kunnen ons hel-

pen een nieuwe definitie van mens-zijn te vinden en beter onze plek in het 

universum te begrijpen en te vervullen. 

Wanneer we een fundamentele overtuiging veranderen, veranderen we 

automatisch onze houding, gedachten, gevoelens en beslissingen. Een nieu-

we houding brengt nieuwe prioriteiten met zich mee en wanneer dat gebeurt 

verandert alles. In dit boek draag ik nieuwe informatie en inzichten aan die 

onze fundamentele overtuigingen kunnen transformeren en veranderingen 

met zich meebrengen die ons zullen verrassen en verrukken.

Onze reis begint.
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Hoofdstuk 1

Het mysterie van bewustzijn

We zien allemaal alleen wat we
geleerd hebben om te zien.

Robert Anton Wilson

Zijn onze gedachten van invloed op de uiterlijke wereld?

De meeste mensen geloven dat onze gedachten absoluut geen effect of 

invloed hebben op de materie. En iedereen die iets anders gelooft wordt 

vaak beschuldigd van ‘magisch denken’. Kinderen lijken van nature in ma-

gie te geloven, terwijl volwassenen wordt geleerd praktisch en realistisch 

te zijn. Van volwassenen die nog steeds in dergelijke dingen geloven wordt 

alom gezegd dat ze niet in contact zijn met de werkelijkheid of idealisti-

sche nieuwetijdsdromers zijn. Wat gebeurt er eigenlijk wanneer we onze 

gedachten, gevoelens en energie projecteren? Zit het allemaal in ons hoofd 

of is er meer aan de hand?

Dat roept de grotere vraag op: wat is bewustzijn? Het mysterie van be-

wustzijn verbijstert en intrigeert al eeuwenlang filosofen, mystici en we-

tenschappers. Bewustzijn is een heel verwarrend iets. Is het simpelweg een 

bijproduct van uiterst complexe hersenactiviteit of is het iets meer? Hoe 

kunnen we bewustzijn onderzoeken met ons eigen bewustzijn? Misschien 

is deze vraag wel zoiets als de spreekwoordelijke slang die in zijn eigen 

staart bijt.

Zonder telescopen zouden we nooit hebben geweten wat melkwegstel-

sels zijn. Zonder microscopen zouden we nooit hebben geweten wat mi-

croben zijn. Zonder het tweespletenexperiment zouden we nooit hebben 

geweten wat kwantumfysica is en dat licht zich als deeltje en als golf kan 
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gedragen. Deze instrumenten hebben ons in staat gesteld het onzichtbare 

zichtbaar te maken.

Ik heb onlangs een zeer verrassende manier ontdekt om het onzichtba-

re zichtbaar te maken teneinde de geheime en verborgen aard van de ma-

terie en de geest te onderzoeken. Dit is niet slechts filosofisch gespeculeer 

of lichtzinnig zelfbedrog. Ik heb een rechtstreekse manier ontdekt om een 

tastbare en diepgaande interactie tussen onze geest en de materiële wereld 

om ons heen bloot te leggen.

Zoals ik later zal toelichten is het nu mogelijk zichtbaar aan te tonen 

dat gewone voorwerpen in feite voldoende door de geest gerichte ener-

gie-informatie kunnen vasthouden om een duidelijk en gemakkelijk meet-

baar fysiek effect op het lichaam te hebben.

Een stel professionele goochelaars die hebben toegekeken toen ik dit 

demonstreerde, heeft me op verbaasde toon toevertrouwd: ‘Richard, dit is 

echte magie.’ Vanuit hun gezichtspunt is het zeker echte magie, aangezien 

ik hun iets heb laten zien dat volgens alle maatstaven zonder doorgestoken 

kaart, bedrog, of misleiding ‘onmogelijk’ is. Maar vanuit mijn gezichtspunt 

kijken we naar natuurlijke, menselijke vermogens die sceptici en materia-

listische wetenschappers gemakkelijk versteld zullen doen staan.

In de afgelopen driehonderd jaar was de overgrote meerderheid van we-

tenschappers er vast van overtuigd dat geest zich beperkt tot de hersenen, 

dat paranormale vermogens niet bestaan en dat energetisch genezen een 

fabeltje is. Dat is de gangbare wereldvisie. Vanuit dat perspectief lijkt het 

zinnig om het onderwerp te negeren. Per slot van rekening, waarom zou je 

investeren in iets waarvan je al hebt aangenomen dat het onmogelijk kan 

bestaan?

In dit boek zal ik een aantal echte experimenten met zichtbare en em-

pirisch onmiskenbare resultaten uit de doeken doen. Deze experimenten 

tonen duidelijk aan dat ons bewustzijn een diepgaande invloed op materie 

kan hebben en dat een voorwerp dat is geladen met energie en intentie 

binnen enkele seconden een fysiologisch ingrijpende invloed op ons kan 

hebben. En bovendien zal ik je leren hoe je dat doet, zodat je alles in dit 

boek voor jezelf kunt uitproberen! Oordeel zelf.

Ik geloof dat ik een hoogst onwaarschijnlijke deur heb opengezet en 

een nieuwe wereld van uitzonderlijke ontdekkingen ben binnengegaan. 

Van waar ik sta, is voor mij een verbazingwekkende reis begonnen, maar ik 

ben nog niet verder dan de brievenbus gekomen. Er staan ons nog ontel-
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het mysterie van bewustzijn  19

bare openbaringen te wachten. En ik ga er helemaal van uit dat er andere 

ontdekkingsreizigers zullen zijn, samen met mij en na mij, gewapend met 

zaklantaarn en notitieblok, om dit terrein zorgvuldig in kaart te brengen.

Kom met me mee als je durft en bereid je voor op een grote verrassing. 

Laat je vooronderstellingen alsjeblieft bij de deur achter en wees bereid te 

zien wat zich vóór ons bevindt. De implicaties ervan zijn verstrekkend. Dat 

wat onzichtbaar was zal zichtbaar gemaakt worden.

Het lijkt altijd onmogelijk
totdat het gedaan is.

Nelson Mandela
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