
Wat we hier zien ontstaan is een groeiend
besef dat onze wereld dringend een
ander idee van zichzelf nodig heeft, dat

de mensheid toe is aan een ander beeld van zich-
zelf. We staan op een omslagpunt, de tijd dringt. De
Nieuwe Wetenschap is tot fundamenteel andere
inzichten gekomen die ons dit nieuwe denken aan-
reikt. Ondanks alle technologische ontwikkelingen
zijn we nog blijven vasthouden aan het Machine
idee. Alle sprekers zijn het erover eens dat het oude
Newtonse model, het idee dat we aparte van elkaar
afgescheiden materiële wezens zijn, niet meer
klopt. Wat eens door Newton is ingebracht, 300 jaar
geleden, wordt nog steeds als uitgangspunt van
ons denken, inclusief het wetenschappelijke en met
name ook het medisch denken gehanteerd. De
belangrijkste ontdekking van de New Science is het
Nulpunt Veld, ook wel Kwantumveld, Goddelijke
Matrix, de Bron, of Akashaveld genoemd. Het ken-
merk van dit veld is dat alles en iedereen met
elkaar verbonden is. Het heeft de vorm van een
holografisch veld dat de grenzen van ruimte en tijd
overstijgt en waarin alle informatie altijd en overal
aanwezig is.
Dit nieuwe model heeft enorme implicaties. In
plaats van dat ieder voor zich moet zien te overle-
ven, onderworpen aan chemische en genetische
wetmatigheden met beperkt resultaat, ontstaat er
nu een wereld van onbeperkte mogelijkheden. Als
het waar is dat alles in dat kwantumveld overal
aanwezig is, dan is er ook al onze heelheid, onze
heling, vrede, vreugde aanwezig. Zoals bijvoor-
beeld Gregg Braden laat zien, reiken we met onze

gedachten naar de mogelijkheden van bijvoorbeeld
overvloed, genezing of perfecte relatie en brengen
we met ons hart deze mogelijkheden tot leven. Dit
impliceert dat iedereen toegang heeft tot alle moge-
lijkheden, los van genetische of biochemische facto-
ren die volgens het oude model ons leven zouden
bepalen.

De wetenschappers in deze Mastery Conferentie
aan het woord zijn o.a :
Gregg Braden, Lynn McTaggart, Dr. Bruce Lipton,
Dr. John Hinwood, Dr Masaru Emoto, Dr. Ervin
Laszlo, Dr. Rupert Sheldrake.

In de komende uitgaven van Spiegelbeeld zullen
we steeds een aantal van deze wetenschappers aan
het woord laten en het meest belangrijke uit hun
lezing naar voren brengen, aangevuld met materi-
aal uit de interviews die we met enkelen van hun
hielden. Met één van hen, Lynn McTaggart deden
we zelfs nog mee met een live experiment.

Tijdloze geheimen
Een van de sprekers die diepe indruk op ons maak-
te is Gregg Braden. Meer dan 20 jaar onderzocht hij
hoge bergdorpen, afgelegen kloosters en vergeten
teksten om hun tijdloze geheimen te onthullen. Hij
heeft zijn ontdekkingen gecombineerd met het
beste wat wetenschap vandaag te bieden heeft,
waarbij zijn origineel onderzoek de traditionele
grenzen van wetenschap, geschiedenis en religie
overstijgt. De vraag die de drijfveer van zijn onder-
zoek was: kan het huwelijk van wetenschap en spi-
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ritualiteit de diepste mysteries van het verleden
beantwoorden, terwijl het tegelijk de problemen
oplost die onze toekomst bedreigen? Een steeds
meer groeiend bewijsmateriaal suggereert dat het
antwoord op deze vraag een duidelijk JA is.
Gregg heeft een aantal zeer gewaardeerde boeken
geschreven waarvan de Godcode waarschijnlijk het
meest verbazingwekkende van allen is. Hij
beschrijft hierin hoe hij letterlijk de handtekening
van God in het DNA van elk menselijk lichaam
gevonden heeft.
Gregg: “De reguliere wetenschap loopt ten einde
door twee valse aannames waarin men 300 jaar
geloofd heeft”:
1. De ruimte tussen objecten is leeg (alles is van
elkaar gescheiden).
2. Onze innerlijke ervaringen (gedachten, gevoel,
emotie, geloof) hebben geen
effect op onze omgeving, op onze uiterlijke wereld.

Twee feiten waarom dit niet klopt: 
1. De wetenschap is het er tegenwoordig over eens
dat er een energiematrix bestaat die de ruimte van
het universum vult. Deze energiematrix staat ook
bekend als kwantumhologram, het (nulpunt)veld
(Lynn McTaggart), de Mind of God, de Goddelijke
Matrix (Max Planck) of The Environement (Bruce
Lipton).
2. Emotie/gevoel/geloof is de taal die spreekt tot
deze matrix.

Klinkt goed, maar wat betekent dit dan in menselij-
ke termen? Wat is de kracht die alles in het univer-

sum met elkaar verbindt? 
Gregg heeft de vraag gesteld aan de abt van een
Tibetaans klooster. Het antwoord is: compassie.
Niet helemaal tevreden met dit antwoord vraagt hij
verder: compassie is dat een gevoel in ons hart of
een kracht in het universum? Het opmerkelijke ant-
woord dat hij krijgt is: “Ja”….Dit stemt tot naden-
ken. Langzaam dringt het door: het is dus hetzelf-
de. 
Dus het gevoel in ons hart is de kracht van het uni-
versum!
Compassie is niet zo zeer het sentiment van: ah,
wat zielig ik ga je wel helpen….Compassie is een
kracht in ons hart die kan zien Wat Is, zonder ego,
zonder oordeel, zonder angst. Dat is waar de
kracht ligt om onszelf te helen, om anderen te helen
en vrede in de wereld te brengen.

We krijgen een film te zien van een medicijnloos
ziekenhuis in China. Hier wordt dit gevoel/geloof
in ons hart begrepen en toegepast om te genezen.
We zien een vrouw van 40 jaar die een gediagnos-
ticeerde blaastumor heeft waarbij de medische
wereld niets meer voor haar kan betekenen. In dit
ziekenhuis staan drie ervaren genezers bij haar die
zich afstemmen op de kracht van hun hart en op
deze vrouw. Ze maken daarbij geluid, een woord.
Met dit focus wordt de tumor beïnvloed. De blaas-
tumor is gedurende de behandeling te zien via de
echografische monitor. Je ziet de tumor slinken. 
De genezingskracht ligt niet in het woord dat
wordt geproduceerd maar in de kracht van hun
hart die zich richt op de genezing van deze vrouw;
de genezing die in het kwantumveld, het veld van
alle mogelijkheden, al aanwezig is. De kracht in
hun hart brengt deze mogelijkheid van genezing
tot werkelijkheid.  Het is een indrukwekkend
geheel. Na drie minuten is de tumor verdwenen.
Voor ons begrip komt de genezing heel wonder-
baarlijk over, maar zij begrijpen hoe je communi-
ceert met het veld.
Gevoelens, geloof is dus wat communiceert met de
matrix, niet de gedachte. Het gevoel in ons hart is
de kracht die de mogelijkheden in het kwantum-
veld tot leven brengt. Er komt steeds meer bewijs
dat het universum werkt als een computer, sterker
nog het universum is  een grote computer. Het
gevoel in ons hart, is feitelijk waarmee we iets kie-
zen uit het kwantumveld. Onze gedachten selecte-
ren in het veld van alle mogelijkheden, ons hart
klikt het aan en brengt het tot leven. Zo wordt het
realiteit.

Wat is dat dan, dat gevoel in ons
hart?
Gregg Braden noemt het gevoel het huwelijk van
denken en emotie. Aan de hand van de zeven cha-
kra’s legt hij dit uit. De bovenste drie chakra’s zijn
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verbonden met gedachte en communicatie, de
onderste drie staan voor het creatieve centrum en
voor emotie.  Er zijn eigenlijk maar twee basale
emoties: liefde of angst.
Tussen de bovenste en de onderste drie chakra’s
bevindt zich het hartchakra. Hier treedt het gevoel
op. Het gevoel verenigt de gedachte met de emotie.
Met onze gedachte reiken we uit naar de mogelijk-
heden van het kwantumveld, die wij vervolgens
door de emotie, angst of liefde, tot leven brengen.
De bovenste drie chakra’s zijn te vergelijken met de
vader(energie), de onderste drie chakra’s met de
moeder(energie), het middelste is dan de vrucht
van deze vereniging: het kind. En zoals we alle-
maal weten voelt het kind zich het prettigst als het
zich geliefd weet door beide ouders, maar ook als
de ouders van elkaar houden.
Willen wij heling dan is de gedachte alleen aan
heling niet voldoende, het moet verenigd zijn met
de emotie van liefde. Een gedachte zonder de
kracht van liefde noemt Gregg een wens. Een

gedachte verenigd met liefde noemt hij een gebed.

Gregg vertelt van een premature pasgeboren twee-
ling, zeven maanden, in een Amerikaans zieken-
huis. De kindjes worden zoals gebruikelijk direct
na de geboorte van elkaar gescheiden en in plexi-
glas couveuses gelegd. Een van de kindjes krijgt
problemen en ondanks de medische hulpmiddelen
gaat dit kindje het niet redden, het is aan het ster-
ven. De verpleegkundige doorbreekt dan de medi-
sche protocollen, ontdoet het kind van alle appara-
tuur, haalt het uit de couveuse en legt het bij haar
sterkere zusje. Vervolgens laat Gregg op het scherm
de foto zien van wat er zich dan afspeelt. We zien
de twee babyzusjes naast elkaar liggen op hun
buik. Er ligt een arm van het ene kindje om de
schouders van het andere kindje geslagen. Dat is
wat er gebeurde..  Het sterkere kindje legt zodra ze
haar zusje voelt haar arm om haar zwakkere zusje
heen. Vanaf dat moment beginnen de vitale func-
ties van het zwakkere kind direct aan te trekken.
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De kindjes leven nòg. Gregg: ”Kun je dat voelen?”
Ja, dat raakt, tranen worden weggepinkt door de
hele zaal. Dat raakt echt wanneer je dit ziet. Gregg:
”Dit is de taal die je spreekt zonder woorden. Dat
heb je meegebracht uit het universum. Dat is de
taal van het hart”.

Wat maakt een geloof/het gevoel in
ons hart zo krachtig?
Laten we kijken naar wat dit gevoel doet met een
atoom. De wetenschap is er tot nu toe vanuit
gegaan dat een atoom bestaat uit een atoomkern en
een aantal daaromheen cirkelende elektronen.
Maar het ligt anders; volgens de actuele stand van
de wetenschap ziet een atoom er uit als pulserende
golven van energie. Deze energiegolven zijn zowel
elektrisch als magnetisch van aard. En dat is pre-
cies waar onze uiterlijke wereld uit bestaat: elektro-
magnetische energie.
Belangrijk is: om het atoom te veranderen moeten
we de energie van dat atoom veranderen. Een ver-
andering van ofwel het elektrische veld ofwel het
magnetische veld verandert het atoom. Nu is de
vraag: welk orgaan creëert het sterkste elektrische
en magnetische veld? Dat is het hart. Het hart is zo
gebouwd dat het het materiaal waar de wereld uit
opgebouwd is, kan veranderen. Wetenschappers
hebben ontdekt dat het elektrische veld van ons
hart 100 keer zo sterk is als dat van de hersenen. En
dat het magnetische veld van ons hart zelfs 5000
keer zo sterk is als dat van de hersenen.
Ons hart produceert het veld dat ons lichaam en

onze wereld kan veranderen. Het geloof in ons hart
produceert de golven waar het atoom uit bestaat.
Dit is de wijze waarop het geloof/ gevoel in ons

hart de wereld kan veranderen. Dit is het geheim
dat 1700 jaar geleden verdwenen is in het westen.
In 325 na Christus zijn minstens 45 boeken, die pre-
cies gaan over de kracht van ons hart, compleet
weggelaten of fundamenteel veranderd. Ze zijn
teruggevonden in o.a. de dode zeerollen, in de kop-
tische bibliotheek in Egypte, in kloosters in Tibet,
China, Peru, Bolivia, India, Nepal.
We kunnen alleen maar creëren wat we geloven.
De vraag is: Wat geloven we van ons zelf? Houden
we vast aan de oude gedachte dat we er alleen voor
staan, afgescheiden van alles en iedereen, dat onze
gevoelens en emoties geen invloed hebben op de
wereld om ons heen? Gregg stelt voor dat we daar-
om het woord observant schrappen en vervangen
door participant.
Wij zijn geen passieve waarnemers van een buiten
ons staande wereld, maar krachtige scheppers in
het universum.
Een greep uit de vele wetenschappelijke experi-
menten die het bewijs hiervoor leveren:
1. In 1997 heeft men aan de universiteit van Genève
in een beroemd experiment onderzocht wat er
gebeurt als men een lichtdeeltje (foton) splitst in
twee identieke deeltjes en deze 20 km van elkaar
verwijdert. De opmerkelijke uitkomst van het
experiment was dat als men één deeltje iets liet
doen, het andere deeltje exact hetzelfde deed; dus
reageerde of het nog steeds verbonden was.
Ondanks dat de deeltjes 20 km van elkaar verwij-
derd waren was de energie nog steeds verbonden.
Dit is wat men in de wetenschap entanglement
noemt. Het opmerkelijke was ook dat de informa-
tie in beide deeltjes aanwezig bleef zonder zich te
hoeven verplaatsen van het ene deel naar het ande-
re deel. Dat wat ooit verbonden is, blijft.
2. In 1992 voerde de Russische wetenschapper
Poponin een belangrijk experiment uit waarbij hij
de invloed van menselijk DNA op onze wereld
onderzocht. Hij trok een buis vacuüm. De reguliere
wetenschap gaat er dan vanuit dat deze ruimte
leeg is. Hij ontdekte dat de ruimte niet leeg was,
maar gevuld met fotonen (lichtdeeltjes). Ze bevon-
den zich overal in de buis op een willekeurige
manier. Hij heeft toen een stukje menselijk DNA
erin geplaatst om te onderzoeken welk effect dit op
de fotonen zou hebben. De belangrijke vraag die
hierachter ligt is: welk effect hebben wij op de
fysieke wereld? Het opvallende was dat de fotonen
zich rangschikten rond het DNA. Wat gebeurt er
vervolgens als het DNA weer wordt weggehaald?
De fotonen gedragen zich alsof het DNA er nog
steeds is (het zogenaamde DNA phantom effect).
De eenduidige conclusie is dat ons DNA de wereld
beïnvloedt. 
3. Het Institute of Heartmath heeft in 1993 ontdekt
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dat er rond elk hart een meetbaar elektromagne-
tisch veld van 2 tot 3 ½ meter ligt (dit was wat men
toen kon meten, tegenwoordig gaat de wetenschap
er vanuit dat de golven zelfs kilometers ver reiken).
Ze hebben onderzocht wat het effect was van ons
hart op ons DNA. Bij een positieve emotie zoals
dankbaarheid, waardering, liefde en compassie,
ontstond er ontspanning in het DNA. Een ontspan-
nen DNA betekent een gezond immuunsysteem,
een gezond hormonaal systeem en een goede alge-
hele gezondheid. Bij een negatieve emotie zoals
frustratie, woede of jaloezie  werd het DNA aange-
spannen en strak. 

Men ontdekte ook dat individuen met gevoelens
van diepe liefde en waardering in staat waren
intentioneel de vorm van het DNA te veranderen.
De conclusies uit deze experimenten zijn eendui-
dig: 
1. DNA heeft een direct effect op de wereld om ons
heen.
2. Menselijke emotie verandert ons DNA. DNA zet
onze menselijke emotie om in een fysieke realiteit.
Ons DNA speelt dus een sleutelrol hierin. (In de
bespreking van een volgende bijdrage van celbio-
loog  dr. Bruce Lipton zullen we hier verder op
ingaan.)

Inmiddels heeft men zodanig gevoelige appara-
tuur kunnen ontwikkelen die het onzichtbare ener-
gieveld in de ruimte kan waarnemen. Op deze foto
zien we nevelachtige lichtslierten. Zou dit een foto
van de Goddelijke Matrix kunnen zijn? Gregg
vindt van wel.

De foto hiernaast is een weergave van het neurale
netwerk van de hersenen en zoals we kunnen zien
heeft het veel gelijkenissen met het universele ener-
gieveld. Communiceren wij met deze energievel-

den in de ruimte via de energievelden van de neu-
ronen in de hersenen? 

De Goddelijke Matrix is de pure ruimte waar alles
begint. Het fungeert als een container voor alle din-
gen in het universum. Het is een brug tussen de
innerlijke en uiterlijke wereld en heeft een spiegel-
functie; het veld reflecteert in de buitenwereld wat
er in de binnenwereld is.
Gedurende de jaren bleef Gregg steeds één vraag
stellen aan elke Tibetaanse monnik . De vraag was:
Wat doen jullie nou van binnen als jullie aan het
bidden zijn? Wat wij aan de buitenkant kunnen
zien zijn de rituelen, de mudra’s, de mantra’s, de
wierook, de belletjes. Maar wat gebeurt en nu bin-
nenin jullie wat genezing bewerkstelligt? Ooit
kreeg hij daarop dit antwoord: Het gaat niet om de
rituelen, dat is niet het gebed. Het gebed kunnen
jullie niet zien. Het gevoel is het gebed. De rituelen
zijn geen doel op zich, maar helpen om het juiste
gevoel op te roepen.  

Hier gaat het om in deze conferentie: Begrijpen wie
we zijn! De waarheid van onszelf. Wij zijn geboren
met alles wat we nodig hebben om vrede en gene-
zing te creëren. Dit is een kracht die iedereen ter
beschikking staat: de power, de kracht van het
menselijke hart. <
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