Wat is werkelijkheid?
De werkelijkheid is een hele slimme illusie van ons eigen brein, schrijft de
Eindhovense auteur Peter Vrijdag. In zijn boek ‘Het experimentator-effect’
gaat hij op zoek naar de kleine barstjes in de wanden van onze realiteit, die
je alleen ziet als je er met je neus tegenaan staat.
‘De inspiratie voor het schrijven van het boek
begon in een periode van pech. Een aantal
jaren geleden werkte ik met groeiende tegenzin
in de horeca. Ik wilde er graag mee stoppen,
maar om de een of andere reden lukte het me
niet om de beslissing te nemen. Het was een
rottijd. Alles zat me tegen. Het vreemde was
dat ik ook niet anders verwachtte. Ik zat in een
periode dat ik erg negatief dacht en had me
van tevoren al op alle tegenslagen ingesteld.

tegenzitten, raakte ik overspannen en moest
met mijn werk stoppen, maar mijn
nieuwsgierigheid bleef bestaan. Ik ging op zoek
naar ‘scheurtjes in de werkelijkheid’. Kleine
foutjes waaraan je de invloed van onze
gedachten op de werkelijkheid herkent. En nu
na een aantal jaren kan ik zeggen dat het
aardig is gelukt.
Dingen kunnen zomaar materialiseren in de
werkelijkheid omdat je er aan denkt. Onze
omgeving gedraagt zich als ons spiegelbeeld.
Materie kan opduiken of veranderen omdat je
kijkt, ziek zijn en genezen, waanbeelden,
vooroordelen en psychoses, zelfs de tijd,
leeftijd en het verleden zijn wat je ervan

Scientias schreef: Wat is de
werkelijkheid? Het is een interessante
kwestie, maar wel eentje die veelal wat
abstract blijft. Maar niet in het boek van
Vrijdag. Met behulp van wetenschappelijke

De ‘ongelukjes’ kwamen dus niet echt als een
verrassing. Maar na een poosje begon ik het
wel vreemd te vinden. Ben ik zo goed in het
voorspellen van de toekomst, of had mijn
denken er iets mee te maken? Had Jung gelijk,
toen hij zei dat je onderbewustzijn in staat was
om in te grijpen in de buitenwereld, als je
bewustzijn te koppig was om te luisteren? Kon
het voorwerpen en gebeurtenissen zomaar in
de werkelijkheid laten verschijnen om je iets
duidelijk te maken? Nadat alles maar bleef

onderzoeken en aansprekende
voorbeelden brengt hij deze fascinerende
gedachtegang tot leven. Wie gek is op
harde wetenschap en niet terugdeinst voor
wetenschaps-filosofie zou dit boek toch
echt een kans moeten geven. Alleen al
vanwege de vele razend-interessante
studies die Vrijdag aanhaalt, is zijn boek
de moeite waard. Het kan uw kijk op de
werkelijkheid voorgoed veranderen.

verwacht. De fysieke werkelijkheid is een hele
slimme illusie van ons eigen brein.
Wij zijn de wereld als iets heel materieels gaan
zien. Wij zijn onszelf als iets heel materieels
gaan zien. Een biologisch lapje scharrelvlees,
aangestuurd door hormonen en neuronen en
geprogrammeerd door genetische patronen.

De wetenschap dat de wereld een reflectie is
van onze geest kan je helpen om de realiteit
iets minder materieel te zien en jezelf iets
minder biologisch. En dat geeft een fijn gevoel.
Het geeft een soort rust en inzicht. Het zegt je
dat het afsterven van je lichaam niet hoeft te
betekenen dat het leven daar ophoudt. Of je
daarna doorleeft als individu weet ik niet.
Maar als onze materiële werkelijkheid een
illusie is, is ons lichaam dat natuurlijk ook.

Spiritualia schreef: In welke mate
beïnvloedt de onderzoeker het
onderzochte? Indien je ooit de film
'Further down the rabbit hole' hebt
gezien, het vervolg op 'What the Bleep do
we know!?', dan heb je reeds een idee
verkregen van het zogenaamde 'Doublesplit experiment'. In dit boek wordt het
niet enkel en alleen veel duidelijker

Maar om geen verkeerd beeld te geven, Het
experimentator-effect is geen ‘hoe leer ik
positief denken-’ of ‘hoe verbeter ik mijn levenboek’. Daar ga ik niet op in. Het boek
analyseert de werkelijkheid. Het verklaart hoe
het kan dat dingen zomaar in onze
werkelijkheid opduiken en legt uit waarom we
daar vrijwel nooit wat van merken.

omschreven, maar dient het ook als één
van de meest belangrijke uitgangspunten.
Het gebeurt zelden dat ik een boek voor
de tweede maal lees - of, zoals in dit
geval - dat ik hoofdstukken drie- tot
viermaal doorneem. Dit werk is een
aanrader. Hoe absurd het ook klinkt: het
is dermate goed, dat ik je aanraad er
twee van aan te schaffen.

Ik probeer te laten zien dat onze wereld niet zo
materieel en biologisch in elkaar zit als we
denken. Hoe je denkt over de werkelijkheid zie
je terug in de wereld om je heen. Dat is logisch,
als je verliefd bent, lijkt alles mooi en leef je op
een roze wolk. Maar het kan ook minder
logisch: je lichaam, machines, computers gaan
zich anders gedragen als je iets anders
verwacht. Daar kunnen we met ons kop niet
bij, dus zeggen we meestal: bijgeloof. Het
klinkt inderdaad spookachtig, maar als je
beseft dat de wereld niets anders is dan de
spiegeling van onze gedachten wordt het
ineens heel normaal.
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