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Verantwoording 

Net zoals het leven, is dit boek een mengeling van waar-
heid en fantasie. De beschreven natuurkundige theorieën, 
locaties, personages en gebeurtenissen zijn voor het groot-
ste deel op waarheid gebaseerd. 
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Het zesde zintuig geeft je 
toegang tot het licht. 
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Voorwoord 
Het genie van Johan Cruijff 

Wat heeft Johan Cruijff met het zesde zintuig te ma-
ken? 
Alles! 

De legendarische nummer 14, die de wereld veroverde met 
magistraal voetbal, was niet alleen op het voetbalveld, maar 
ook daarbuiten een grote inspirator. De tweehonderdzestig 
Johan Cruijff Courts in eenentwintig landen helpen de jeugd 
in achterstandswijken door te voetballen op straat. De Johan 
Cruijff Academy leidt wereldwijd negenduizend studenten op 
in sportmarketing. Zijn markante uitspraken worden miljoe-
nen keren per jaar gebruikt om verhalen te versterken en 
mensen te inspireren. 
Maar terug naar het voetbalveld. Het grote talent van Johan 
Cruijff was, naast zijn snelheid en verbluffende techniek, zijn 
tactisch inzicht. Johan Cruijff wist drie stappen van tevoren 
waar de bal zou komen en welke beweging de tegenstander 
zou maken. Dat gaf hem groot voordeel en het was tegelijker-
tijd typerend voor het genie van Johan Cruijff. Hoe kon deze 
nummer 14 het spel zo goed doorzien? 

Johan Cruijff gebruikte zijn zesde zintuig, waardoor hij met 
zijn intuïtief vermogen een voorsprong had op de tegenstan-
der. Anders gezegd, Johan Cruijff gebruikte zes zintuigen, 
terwijl de meeste voetballers het met vijf moeten doen. 

7



Cruijff had vroeg in zijn leven al geleerd om zijn zes zintui-
gen te gebruiken. In interviews is te lezen dat het vroege over-
lijden van zijn vader de meest bepalende gebeurtenis in zijn 
leven is geweest. Moeder Cruijff bleef met haar twee zoons in 
armoede achter. Johan Cruijff zei daarover dat hij een vader 
had verloren, maar een spiritueel helper had gewonnen. 
Wanneer hij – op weg naar school – langs het kerkhof reed, 
had hij hele gesprekken met hem, zo vertelde Cruijff voor de 
camera van het programma ‘De Wandeling’ van de KRO. 
Zelfs als volwassene vroeg Johan Cruijff zijn vader bij pro-
blemen om hulp voor hij ging slapen. De volgende ochtend 
zat het juiste antwoord in zijn hoofd. Hij vertelde dat het mis-
schien belachelijk klinkt, maar dat zijn overleden vader hem 
altijd voelbaar heeft geholpen.  

Dat is niet alleen aan Johan Cruijff voorbehouden. Ieder mens 
heeft spirituele helpers en kan zijn zesde zintuig leren te ge-
bruiken. Ooit nam Johan Cruijff de proef op de som. Hij wil-
de achterhalen of zijn vader wel echt zijn spiritueel helper 
was. Hij zei tegen hem: ‘Als jij nu mijn horloge stilzet, dan 
geloof ik dat je er bent.’ De volgende ochtend werd Johan 
Cruijff wakker en stond zijn horloge stil. Hij bracht het naar 
zijn schoonvader. Die maakte het schoon en zei dat hij er 
niets aan kon vinden. Johan Cruijff deed zijn horloge weer 
om en de volgende dag stond het opnieuw stil. Weer bracht 
hij het naar zijn schoonvader, die het aan het lopen kreeg en 
hem verzekerde dat het horloge niet stuk was. Toen zei Johan 
hardop tegen zijn vader: ‘Het is wel goed, ik geloof je.’ Vanaf 
dat moment heeft zijn horloge nooit meer stilgestaan. 

Het geheim achter Cruijff’s bijzondere talent om te kunnen 
anticiperen op het verloop van de wedstrijd ligt besloten in 
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zijn vermogen om met zijn zesde zintuig aan te sluiten op het 
universele Veld. In dit boek leer ook jij je zesde zintuig te ge-
bruiken. Je ontdekt hoe het werkt en wat je eraan hebt. Je 
leert toegang te krijgen tot dit Veld. Dan ben je in staat om je 
leven elke kant op te sturen die je maar wenst en worden ‘bo-
venmenselijke krachten’ bereikbaar. In het universum liggen 
alle kennis en geniale ideeën opgeslagen, die je door intuïtie 
of ingevingen kunt ontvangen. Je bent niet de enige die het 
universum als inspiratiebron gebruikt. Vrijwel alle grote we-
tenschappers, kunstenaars en artiesten zijn in staat om con-
tact te leggen met dit Veld. Dat is ook het grote geheim geble-
ken achter het succes van Johan Cruijff. 

In dit boek leer je een wereld kennen die voorbijgaat aan de 
dagelijkse realiteit, die we waarnemen met onze vijf traditio-
nele zintuigen. Je komt via het zesde zintuig in een fijnstoffe-
lijke wereld terecht van puur en nog ongerealiseerd potenti-
eel, waarin je naar hartenlust je eigen werkelijkheid kunt 
scheppen. 

De principes en de kwantumwetten zijn universeel en tijd-
loos. Ze hebben altijd al bestaan en zullen dat ook blijven 
doen. Het zijn de wetmatigheden van het universum, waarvan 
je leert om het Veld in je voordeel te beïnvloeden. Je ontwaakt 
en begrijpt waarom je leven gaat, zoals het nu loopt. Je intuï-
tie wordt sterker en de synchroniciteit in je leven neemt toe. 
Je krijgt ingevingen, inspiratie en boodschappen door via 
dromen. Soms kun je zelfs entiteiten gaan zien. Kortom, er 
komt een dimensie bij in je leven. 

Als je toegang weet te maken tot je zesde zintuig, krijg je 
meer hulpmiddelen ter beschikking. Het zesde zintuig kan 
je waarschuwen voor naderend onheil of je in contact 
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brengen met je spirituele helper. Met je zesde zintuig kun 
je ook de wereld om je heen beïnvloeden. Ook al ziet je 
huidige wereld er catastrofaal uit, toch is er een kracht in 
jou om dit te veranderen. Dit boek helpt je de barrières en 
beperkende overtuigingen op te ruimen, zodat alles moge-
lijk wordt in je leven. 

Het universum greep in tijdens de totstandkoming van dit 
boek. De complete redactie van de eerste versie ervan ver-
dween letterlijk van het internet, wat betekende dat hon-
derden uren werk voor niets waren geweest. Hoe desa-
streus dit in eerste instantie misschien ook leek: ik wist di-
rect dat dit een betekenis had. Vierentwintig uur lang heb 
ik niet geslapen. In die tijd gooide ik de complete structuur 
van dit boek om en kreeg ik heel wat ingevingen. In de 
stilte van de donkere nacht zag ik voor mijn geestesoog de 
meerdere lagen van dit verhaal en toen wist ik dat het goed 
was. Het universum had ingegrepen en mijn zesde zintuig 
had het geregistreerd. Dat is niet alleen aan mij voorbe-
houden. Dat kan jij ook! 

Voor je ligt geen saai theoretisch boek, maar een spannend 
en aangrijpend verhaal over het zesde zintuig. Je gaat mee 
op reis met de hoofdpersoon Mick Arends. Als onderzoeks-
journalist van het NRC Handelsblad is hij altijd scherp en 
eeuwig op zoek naar de waarheid. Tijdens zijn reis gaat hij 
in de leer bij een van de grootste denkers ter wereld. Laat 
je meevoeren door het verhaal. En weet dat je leven na de 
reis in dit boek nooit meer hetzelfde zal zijn! 

Hans Peter Roel 
juni 2021 
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San Francisco, 
6 mei 2014 
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Zonder bezieling is het leven 
dof en kleurloos. 
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-1- 
Heuvelopwaarts 

Hoe rijk, arm, gelukkig of ongelukkig we ook zijn, op 
het moment dat we sterven en ons lichaam verlaten, 
zijn we allemaal gelijk. Dat moment lijkt nabij voor 

Gary Randall, een van de grootste denkers van deze eeuw. 
Hij is een vermaard en gerespecteerd professor in de neuro-
psychologie en de kwantumfysica aan Princeton University, 
de meest prestigieuze universiteit ter wereld. 

Niets had erop gewezen dat Magere Hein het tweeënvijftigja-
rige genie nu al zou komen halen. Professor Randall voelde 
zich gezond nu hij op deze zonnige voorjaarsdag met zijn 
levenspartner Terry Hudson in zijn geliefde San Francisco 
was. Natuurlijk had hij de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan zijn onderzoek naar het zesde zintuig. Maar van hard 
werken gaat niemand dood, was zijn overtuiging. Gary had 
het voorgevoel gehad dat hij het rustiger aan moest doen en 
meer op zijn gezondheid moest letten, maar hij had de signa-
len opzettelijk genegeerd. Zijn onderzoek bevond zich in een 
beslissende fase en hij kon zichzelf er niet toe bewegen om 
de noodzakelijke rust te nemen. Als je je met het zesde zin-
tuig en met intuïtie bezighoudt, betekent dat nog niet dat je er 
zelf altijd naar luistert. 
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Terry was vijf jaar jonger en een knappe en succesvolle thea-
termaker. Ze hadden elkaar ontmoet in het theater tijdens een 
van de vele spreekbeurten van de vermaarde Princeton-pro-
fessor. Het was liefde op het eerste gezicht geweest en ze wa-
ren een latrelatie begonnen. Aan liefde ontbrak het hen niet. 
Het waren meer de drukke bezigheden en grote verantwoor-
delijkheden, die ervoor zorgden dat ze elkaar minder zagen 
dan hen lief was. 

San Francisco is van oudsher in alle opzichten de meest tole-
rante stad van de Verenigde Staten. Ze ligt ingesloten tussen 
de Stille Oceaan en San Francisco Bay. Het straatbeeld wordt 
er gekenmerkt door de hoogteverschillen tussen de oceaan 
aan de ene kant en de met sneeuwtoppen beklede Sierra Ne-
vada aan de andere kant. Je kunt er op het strand liggen, maar 
ook skiën. De historische trams klimmen met veel moeite 
naar boven, veelal gevuld met toeristen die de steile wande-
ling niet gewend zijn. 

Gary en Terry hadden net vanaf de haven, waar Terry een ap-
partement heeft, een van de vele steile heuvels beklommen. 
Hijgend waren ze aangekomen bij hun favoriete koffiebar 
‘Caffee Capriccio’ in Lombard Street. Vanaf het terras heb je 
een prachtig zicht op de haven, vanwaaruit het gevangenisei-
land Alcatraz te zien is. 
Ze waren aan het enige vrije tafeltje in de zon neergeploft. 
Gary had buiten adem een heerlijke cappuccino besteld. Ter-
wijl de ober naar binnen liep, greep de professor plots naar 
zijn hart. 

‘Terry, het gaat niet goed’, had hij met wegdraaiende ogen 
gefluisterd. De grauwe blik van zijn grote liefde zou Terry zijn 
hele leven niet meer vergeten. 
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Toen was alles zwart voor de ogen van de professor geworden 
en was hij hard met zijn hoofd op het tafeltje voor hem ge-
klapt. Terry was opgesprongen en had in paniek om hulp ge-
schreeuwd. Terwijl de wereld leek te vertragen, had het voor-
overgebogen lichaam van de professor een paar keer hevig 
geschokt. Zijn gezicht met gesloten ogen en halfopen mond 
was grauw geworden en de laatste levensadem was uit zijn 
longen ontsnapt. Zonder hartslag zou het niet lang meer du-
ren voor de dood zou intreden en een hermetisch slot zou 
zetten op alle kennis die de beroemde professor van Prince-
ton gedurende zijn leven had vergaard. Het zou een groot 
gemis voor de mensheid zijn, als de resultaten van dit specta-
culaire onderzoek naar het zesde zintuig verloren zouden 
gaan. 

Zover is het nog niet, terwijl Terry nog altijd om hulp 
schreeuwt. Na een moment van verbijstering, waarin de we-
reld stil lijkt te staan, komt de hulp op gang. Een man en een 
vrouw – blijkbaar met medische kennis – rennen vanuit de 
koffiebar naar buiten, leggen het levenloze lichaam van pro-
fessor Randall op de straat en buigen zich over hem heen. De 
eigenaar belt ondertussen het nummer 911. De telefoon 
schudt in zijn trillende handen, terwijl hij met overslaande 
stem schreeuwt om een ambulance. De geknielde jonge 
vrouw neemt de pols van Gary Randall. 

‘Voel je een hartslag?’ vraagt de man, die eveneens op 
zijn knieën naast het lichaam zit. 

‘Ik voel niks meer’, zegt de vrouw en ze laat de hand los, 
die slap langs het lichaam glijdt. 
Dit is een moment waarop God de wereld laat zien hoe 
kwetsbaar de mens is. Zelfs de meest rijke en intelligente 
mens is niet bij machte om het moment van heengaan ook 
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maar een moment uit te stellen. Als het je tijd is, reis je naar 
de andere kant van de spiegel. Dat geldt voor iedereen, zon-
der pardon. 

De man scheurt het overhemd van professor Randall open en 
begint met hartmassage. Een, twee, drie, vier en bij iedere tel 
duwt de onbekende man zo hard mogelijk op de borstkas van 
de hulpeloze hoogleraar. Het is een race tegen de klok. Iedere 
arts weet dat vijf minuten hartstilstand onherstelbare schade 
aan de hersenen door zuurstofgebrek tot gevolg heeft. 
Na drie compressies komt er wit schuim uit de mond van de 
professor. Dat wijst erop dat de wereld de aimabele man de-
finitief aan het verliezen is. Precies op het moment van opper-
ste wanhoop arriveert de ambulance met loeiende sirenes. De 
ambulancebroeders springen uit de wagen en ze nemen de 
patiënt over. Een van de mannen zet meteen een adrenaline-
injectie rechtstreeks in het hart. Ondertussen wordt de AED, 
de automatische externe defibrillator, door de andere broeder 
professioneel aangesloten. Het lichaam van Gary verkrampt 
bij iedere elektrische schok die door zijn lichaam schiet. Dan 
komt de ademhaling als een wonder opnieuw op gang en is 
er weer een sprankje hoop. 

Niet veel later arriveert een politieauto op de onheilsplek, 
waar intussen een groepje mensen geschrokken vanaf een 
afstand staat toe te kijken. De blauwe zwaailichten weerkaat-
sen tegen de ramen van de koffiebar, terwijl de broeders de 
beademing aanbrengen. De politie neemt de regie over en 
leidt het verkeer om. Niet veel later stapt Terry in de ziekenau-
to, waarin zijn grote liefde met gesloten ogen aan de beade-
mingsapparatuur ligt.  
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‘Je vriend leeft nog, maar hij is er slecht aan toe', zegt een 
broeder tegen Terry, voor de ziekenwagen met loeiende sire-
nes wegrijdt. 
Gary Randall had nooit stilgestaan bij zijn sterfelijkheid. Hij 
leefde vooral voor zijn werk, het ontdekken van de mogelijk-
heden van het zesde zintuig vanuit de optiek van de weten-
schap. Zo waande hij zich onsterfelijk. Tot deze dag.  

In het ziekenhuis wordt de professor, die nu in coma ligt, met 
spoed naar de intensive care gebracht. Daar wordt hij kunst-
matig beademd en wordt zijn lichaam gekoeld tot 35,5°C, 
zodat de hersenfunctie gespaard kan worden en de kans het 
kleinst is op blijvende schade. Denken is voor professor 
Randall niet alleen zijn brood, maar zijn hele leven. Het is 
zeker nog geen gelopen race of de beroemde Nobelprijswin-
naar voor natuurkunde de strijd met de dood zal winnen. 

Pas na twee dagen is Gary Randall weer aanspreekbaar. Hij is 
totaal in de war en zich niet bewust van wat er zich de afge-
lopen dagen heeft afgespeeld. In zijn waanideeën en dromen 
was hij weer kind. Hij groeide op bij de amish. Deze streng 
christelijk-protestantse geloofsgemeenschap uit Pennsylvania 
leeft zoals tweehonderd jaar geleden. Niet alleen rijden veel 
gemeenschapsleden nog in koetsen rond en is moderne tech-
nologie verboden, ook hun denkwereld is die van tweehon-
derd jaar geleden. Homoseksualiteit is er onbespreekbaar en 
Gary restte destijds weinig anders dan alle familiebanden op 
te geven en uit de geloofsgemeenschap te treden. Hij had er 
als jong volwassene niet voor gekozen om in het geniep aan 
zijn trekken te komen. De prijs voor zijn oprechtheid was 
hoog geweest. Sinds zijn achttiende is hij verbannen uit de 
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gemeenschap en is er geen enkel contact meer met familie en 
vrienden. 

Toen Gary Randall weer bij kennis was gekomen, had hij een 
stem gehoord. ‘Het is tijd,’ had een mannenstem gezegd, ‘dat 
de mensheid de beschikking krijgt over het zesde zintuig. Aan 
jou de taak om je onderzoeksresultaten te delen met de we-
reld.’ 
Gary had om zich heen gekeken, maar niemand gezien. Het 
was een dermate vreemd voorval, dat hij er met niemand over 
sprak. Zelfs Terry wist niet van de stem en de boodschap die 
vanuit het niets leek te komen. Maar vergeten deed Gary het 
niet. Daarvoor was de boodschap te intens binnengekomen. 

Na een paar dagen gaat het gelukkig de goede kant op met de 
professor. Zijn helderblauwe ogen en de lange grijze baard 
steken af tegen het kraakheldere witte ziekenhuislaken. Wan-
neer de professor uiteindelijk naar de zaal wordt gebracht, 
wijkt zijn grote liefde Terry niet van zijn zijde. De theaterma-
ker is duidelijk van slag. Ze hadden zich hun weekje vakantie 
samen wel anders voorgesteld. 
Zodra het lukt, stuurt professor Randall een sms-bericht naar 
de rector magnificus van Princeton om te melden dat hij de 
volgende week afwezig zal zijn wegens ziekte. Een volkomen 
onnodig bericht, zo blijkt. Het nieuws dat een van de be-
roemdste professoren van de Verenigde Staten is getroffen 
door een hartstilstand, heeft niet alleen in de krant gestaan, 
maar is inmiddels ook tot Princeton doorgedrongen. Uiteraard 
werden daar de colleges en afspraken van de professor voor 
de volgende maand geannuleerd. 
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Gary is op zaal nog altijd in de war en kan niet geloven wat 
er is gebeurd. De stem die hij heeft gehoord, is niet meer uit 
zijn gedachten geweest. Deze was zo helder en duidelijk, dat 
Gary de boodschap voor zijn gevoel niet kan negeren. Hij 
moet zo snel mogelijk overgaan tot publicatie van het onder-
zoek, waarin hij de grenzen van wat wij denken en wat we 
geloven, heeft opgerekt! 
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Als je een groot wonder wilt zien, 
kijk dan in de spiegel. 
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-2- 
Instituut van ’s werelds grootste denkers 

Langzaam komt de kracht terug in het lichaam van Gary 
Randall. ’Langzaam’ betekent echter ‘opperste traagheid’ 
in de ogen van de ambitieuze professor. Pas na twee we-

ken wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. De bewuste dag in 
mei is niet meer dan een groot zwart gat in zijn geheugen, 
waaraan hij het liefst niet meer wil denken. Zijn mentale 
kracht om weer aan het werk te gaan is groter dan wat zijn 
fysieke lichaam aankan. Het lijkt wel alsof zijn hersenen, na 
de hartstilstand, opnieuw opgestart moeten worden. Zijn re-
volutionaire onderzoek naar het zesde zintuig lijkt ver weg en 
op duizenden kilometers afstand van Princeton minder rele-
vant. Toch zou het een kwantumsprong in onze evolutie zijn 
als iedereen zijn vijf zintuigen met een extra zesde zintuig 
zou weten uit te breiden. 

Gary en Terry zijn bij de cardioloog, die hen de oorzaak van 
de hartstilstand uitlegt op de röntgenbeelden van de thorax. 
Gary’s kransslagader was vrijwel dichtgeslibd. Er was op de 
rampdag waarschijnlijk door de inspanning een stukje plaque 
van een aderwand losgekomen en door de bloedtoevoer in de 
sinusknoop van zijn hart terechtgekomen. Hierdoor had het 
hart van Gary bij wijze van spreken kortsluiting gemaakt en 
was het gestopt met functioneren. Om een toekomstig hartfa-
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len te voorkomen, heeft de cardioloog in de kransslagader 
stents ingebracht en krijgt de professor bloedverdunners en 
cholesterolverlagers voorgeschreven. Dan volgt eindelijk het 
ontslag uit het ziekenhuis en wordt hij genezen verklaard. 
Over een maand moet Gary wel voor controle naar een zie-
kenhuis in New Jersey. 

Drie dagen na zijn ontslag uit het ziekenhuis nemen de pro-
fessor en Terry de tram naar ‘Coffee Capriccio’. Het is een 
zonnige dag en de eigenaar ontvangt beide heren op een 
hartverwarmende manier. Gary bedankt hem voor zijn hulp 
en vraagt het adres van de man en de vrouw die zijn leven 
hebben gered. Ze zijn onbekend bij de eigenaar en waar-
schijnlijk zullen ze dat altijd blijven. Soms kruisen engelen je 
pad en blijken ze cruciaal in je leven te zijn. Helaas ben je 
dan niet in de gelegenheid om hen te bedanken. Misschien is 
het toeval dat ze net op dat moment je weg kruisen, of wor-
den ze gestuurd door het universum, omdat het je tijd nog 
niet is. Wie zal het zeggen? 

Randall neemt een maand extra vakantie en leert opnieuw te 
genieten van de kleine dingen in het leven zoals van de zon, 
een fluitend vogeltje of de lach van een kind. Alles is een 
wonder als je de dood in de ogen hebt gekeken. Om zijn ge-
zondheid te verbeteren is Gary op advies van de arts gezon-
der en regelmatiger gaan eten, loopt hij elke dag minimaal 
tienduizend stappen en mediteert hij zelfs elke ochtend een 
halfuur. Zijn vriend Terry is weer aan het werk gegaan, maar 
de avonden brengen ze samen door. Ze realiseren zich dat de 
grote afstand en het harde werken hun liefdesleven kan tor-
pederen. Bellen en facetimen kan de aanwezigheid van je 
geliefde en tijd met elkaar niet vervangen. 
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Maar hoe fijn het samenzijn ook is, met het verstrijken van de 
tijd groeit het verlangen naar zijn werk op Princeton. Dat is 
zijn levensmissie en zelfs sterker dan de liefde.  
Gary heeft zijn leven aan de wetenschap gegeven en woont al 
meer dan vijfentwintig jaar op de campus van de universiteit, 
waar ’s werelds grootste denkers ooit resideerden. Albert Ein-
stein had een werkkamer op Princeton, maar ook de beden-
ker van de atoombom, Robert Oppenheimer, was een promi-
nent hoogleraar aan deze prestigieuze universiteit. En wat te 
denken van Niels Bohr, de man die – samen met Albert Ein-
stein – de grondlegger is van de kwantumfysica? Ook zijn car-
rière is sterk verbonden met Princeton, de vrijplaats voor radi-
cale ideeën. 
Dat is geen toeval. Het instituut voor grote denkers heeft sinds 
1930 drieëndertig Nobelprijswinnaars voortgebracht en het is 
de plaats, waar de basis is gelegd voor de atoombom, de 
computer en het internet. 

Hoewel Gary fysiek aan de beterende hand is, moet de groot-
ste klap nog komen. De mentale verwerking van een hartstil-
stand en een bijna-doodervaring duurt lang en het is hard 
werken. Gary Randall is nog herstellende wanneer hij eind 
juni weer naar New Jersey vliegt met het vaste voornemen 
verder te gaan met zijn onderzoekswerk. Het kan hem niet 
schelen. Het werk moet doorgaan! 

De positie van theoretisch natuurkundige, gecombineerd met 
de leerstoel neuropsychologie aan Princeton is Gary Randall 
niet komen aanwaaien. Zijn jeugdjaren heeft hij opgeofferd 
aan de studie. Gary studeerde voor beide studierichtingen 
summa cum laude af en heeft diverse hoog aangeschreven 
artikelen op zijn naam staan. Alles in zijn leven heeft in het 
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teken gestaan van de wetenschap. Daarvoor heeft hij zichzelf 
verwaarloosd. Dat Gary nog de tijd heeft gevonden voor de 
liefde, is al een wonder op zich, hoewel het voor hem ook 
een bron van geluk is. 

In het vliegtuig gaat de professor in gedachten terug naar ja-
nuari 1989, toen zijn droom werkelijkheid werd en hij een 
leerstoel aan Princeton kreeg aangeboden. Bij zijn aanstelling 
realiseerde hij zich maar al te goed dat dit zijn enige kans was 
om iets belangrijks te betekenen voor de mensheid. Hij is 
verplicht om zeven colleges per week te geven. De overige 
tijd is hij daarvan vrijgesteld voor het uitvoeren van zijn on-
derzoek. Hij kreeg het oude kantoor van Albert Einstein toe-
gewezen, met een schoongeveegd schoolbord en een stapel 
lege vellen papier. Wel werd er van hem verwacht dat hij een 
Nobelprijs-waardig inzicht zou produceren. Op Princeton 
zijn geen kaders en dat is soms beangstigend, zelfs voor een 
hoogbegaafd iemand als professor Randall. Het gaat in essen-
tie om doorbraken in denkwijzen en dus om sprongen in de 
ontwikkeling van de mensheid. Dat staat er dus op het spel en 
die vrijheid geeft een enorme druk. Diep nadenken werkt ver-
slavend en is uiterst vermoeiend. Veertig procent van al onze 
energie gaat op aan denken. Je kunt erin vastlopen en gek 
worden van je vele gedachten. Daarvan zijn al meerdere pro-
fessoren op Princeton het slachtoffer geworden. Met zijn on-
derzoek naar het zesde zintuig wil professor Randall in de 
voetsporen treden van Albert Einstein en Niels Bohr. Als het 
zesde zintuig voor iedereen toegankelijk is gemaakt, laat hij 
werkelijk iets groots achter. 

De boodschap, die hij in zijn coma heeft gehoord, is de pro-
fessor niet vergeten. Zijn onderzoeksresultaten mogen niet 
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verloren gaan na zijn dood. De mensheid is klaar om het zes-
de zintuig te ontdekken en de poort naar intuïtie, genialiteit 
en voorzienigheid te openen. Dit betekent een revolutie in 
ons denkvermogen en een doorbraak voor de mensheid! 
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Parijs, 
12 november 2015 
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Alle religies, kunsten en wetenschappen zijn 
takken van dezelfde boom. 

     Albert Einstein 
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-3- 
Grappen en klappen 

‘Dames en heren, over enkele ogenblikken komen 
we aan in Antwerpen Centraal. Als u hier uitstapt, 
danken we u dat u met de Thalys heeft gereisd. 

Een fijne dag verder en graag tot ziens. Mesdames et messi-
eurs, dans quelques instants nous arriverons à la gare centrale 
d'Anvers. Si vous descendez, nous vous remercions d'avoir 
voyagé avec Thalys. Passez une bonne journée et espérons 
vous revoir bientôt.’ 
Ik ben onderweg tussen de twee werelden die mijn leven be-
palen. Nederland is het land waar mijn roots liggen, waar ik 
werk als onderzoeksjournalist voor het landelijke dagblad 
NRC Handelsblad en waar ik in hartje Amsterdam een appar-
tement heb. Met mijn achtendertig jaar ben ik in de kracht 
van mijn leven. 

Frankrijk is het land waar ik van hou, waar mijn grote liefde 
woont in de wijk Montmartre in Parijs. Als we in haar kleine 
appartement door het dakraam kijken, kunnen we het puntje 
van de Eiffeltoren zien. Hoe romantisch kan een liefdesnest 
zijn? 
Het woord Parijs heeft een magische klank. Het is een stad 
die altijd in beweging is en die mij na al die jaren toch elke 
keer weer verrast. Parijs combineert de schoonheid van een
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