ADVIES
VAN HET INFORMATIE- EN ADVIESCENTRUM INZAKE DE
SCHADELIJKE SECTARISCHE ORGANISATIES (I.A.C.S.S.O.)
OVER
DE MAHARISHI GLOBAL FINANCING RESEARCH
FOUNDATION / TRANSCENDENTE MEDITATIE

Brussel, 12 oktober 2009

Wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake
de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coördinatiecel inzake
de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
Art.6. § 1. Het Centrum is belast met de volgende opdrachten: (…)
hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en
aanbevelingen uitbrengen over het verschijnsel van de schadelijke sektarische
organisaties en in het bijzonder over het beleid inzake de strijd tegen deze organisaties.
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I. TOELICHTING BIJ DE PROCEDURE
TIJDPAD VAN DE BEHANDELING VAN HET DOSSIER
Artikel 6, § 1, 4°, van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en
Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve
coördinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties, bepaalt dat het Centrum
«hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van elk openbaar bestuur, adviezen en aanbevelingen
uitbrengt over het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties en in het bijzonder over het
beleid inzake de strijd tegen deze organisaties».
Op 12 juni 2008 kreeg het Centrum een verzoek om advies, of veeleer een verzoek om aanbeveling,
vanwege het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe met betrekking tot de activiteiten van de
vereniging Stichting Maharishi Global Financing.
De procedure die het Centrum heeft gevolgd in antwoord op dat verzoek kan worden samengevat als
volgt:
De artikelen 19 tot 25 van het huishoudelijk reglement van het Centrum (Belgische Kamer van
volksvertegenwoordigers - DOC 51 2551/001) zijn toepasselijk.
Voor de formulering van zijn antwoord heeft het Centrum zich gebaseerd op informatie uit open
bronnen die het sinds zijn oprichting verzameld heeft over de Transcendente Meditatie beweging, een
beweging waarover het Centrum zevenenveertig keer is bevraagd (verzoeken om informatie).
De open bronnen omvatten publicaties over en van de beweging, literatuur, persmateriaal,
parlementaire verslagen, websites… (cf. bijlage 1: bibliografie van de geraadpleegde bronnen).
Het Centrum baseerde zich voorts op informatie die het in de loop der jaren ontving van de beweging:
-

bij telefonische contacten op initiatief van de beweging;
bij briefwisselingen op initiatief van de beweging;
bij ontmoetingen op vraag van de beweging (26 februari 2007, 7 mei 2007, 23 juli 2007) of
op vraag van het Centrum in het exclusieve kader van de adviesprocedure (8 december
2008).

Tijdspad van de behandeling van het adviesdossier:
 Op 12 juni 2008 ontvangt het Centrum een verzoek om advies, of veeleer een verzoek om
aanbeveling, vanwege het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe met betrekking tot de
activiteiten van de vereniging Stichting Maharishi Global Financing.
 Op 18 juni 2008 verzendt het Centrum een ontvangstbevestiging naar de burgemeester van SintLambrechts-Woluwe, samen met een eerste infodocument betreffende de Transcendente Meditatie,
opgemaakt door het Centrum op 26 juni 2007.
 Op 25 juni 2008 onderzoekt het Bureau van het Centrum het verzoek om advies en verklaart dat het
ontvankelijk is. Het Bureau schrijft het verzoek om advies in op de agenda van de volgende
vergadering van het Centrum op 7 juli 2008.
 Op 7 juli 2008 brengt het Bureau verslag uit aan de leden over de ontvankelijkheid van het verzoek
om advies.
 Op 4 augustus 2008 richt het Centrum een brief tot de burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe
met de mededeling dat diens verzoek ontvankelijk is en dat het advies zal worden bekendgemaakt,
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behoudens behoorlijk gemotiveerd andersluidend advies zijnentwege (artikel 7, tweede lid, van de wet
van 2 juni 2008 en artikel 21 van het huishoudelijk reglement).
 Op 4 augustus 2008 wordt een ter post aangetekende brief verzonden naar de vertegenwoordiger
van het Belgisch filiaal van de Stichting Maharishi Global Financing Research, met de mededeling
dat het Centrum een verzoek om advies heeft ontvangen. Vanaf dat ogenblik worden alle poststukken
aan het adres van de vertegenwoordiger van voornoemde rechtspersoon voorafgegaan door een mail
met de tekst van de aangetekende brief als bijlage, en in afschrift verstuurd naar de voorzitter van de
Stichting Maharishi Global Financing Research.
Opdat het Centrum over zoveel mogelijk informatiebronnen zou kunnen beschikken, staat in de brief
vermeld dat het de Stichting Maharishi Global Financing Research steeds vrij staat het Centrum te
voorzien van alle materiaal dat zij nuttig acht in het kader van het advies.
 Het Bureau bereidt de bespreking van het ontwerpadvies voor in samenwerking met de dienst.
Het Centrum heeft de nodige vergaderingen gewijd aan de analyse van het ontwerpadvies.
 Sinds 22 november 2007 beschikken de vertegenwoordigers van de vzw Maharishi Institute of
Vedic Science over een werkdocument met betrekking tot de Transcendente Meditatie (buiten het
kader van de adviesprocedure). Dat werkdocument van het Centrum is hun toegezonden op eigen
initiatief, zodat zij de gelegenheid zouden hebben om eventuele kanttekeningen te plaatsen.
 Op 8 oktober 2008 legt een vertegenwoordiger van het Maharishi Institute of Vedic Science een
bezoek af aan het Centrum voor de overhandiging van een omslag met daarin een brief van de vzw
Maharishi Institute of Vedic Science, een brief van de raadsman van de vzw en als bijlage de
opmerkingen bij het werkdocument inzake de Transcendente Meditatie. De opmerkingen zijn in het
Engels geformuleerd.
In een van de brieven linken de vertegenwoordigers van de vzw Maharishi Institute of Vedic Science
die opmerkingen aan het verzoek om advies.
Het Centrum heeft rekening gehouden met de verschillende documenten.
 Op 15 oktober 2008 richt het Centrum zich tot de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van
België met een verzoek om advies omtrent de therapeutische aspecten van de praktijken zoals
voorgesteld door de Transcendente Meditatie beweging.
Het Centrum ontvangt dit advies op 27 april 2009 (cfr. bijlage 2).
 Op 3 november 2008 legt het Centrum, tijdens een vergadering van de leden, een datum vast voor
een onderhoud met de vertegenwoordiger van de Stichting Maharishi Global Financing Research,
meer bepaald 8 december 2008 – van 9.30 tot 11.00 uur – op voorwaarde dat deze beschikbaar is.
 Op 3 november 2008 wordt de uitnodiging verzonden. Er wordt aan de Stichting Maharishi Global
Financing Research voorgesteld een opname te maken van het onderhoud met het oog op de
uitwerking van een conforme en integrale transcriptie, die haar vervolgens ter ondertekening zou
worden voorgelegd.
 Op 1 december 2008 wordt een lijst met onderwerpen die de leden tijdens dat onderhoud aan bod
willen laten komen, verzonden naar de vertegenwoordiger van de Stichting Maharishi Global
Financing Research.
 Op 5 december 2008 antwoordt de vertegenwoordiger van de Stichting Maharishi Global
Financing Research bevestigend op de uitnodiging, met de mededeling dat hij in het gezelschap van
drie collega’s komt.
Het onderhoud wordt opgenomen door zowel het Centrum als de vertegenwoordigers van de
organisatie.
Tijdens het onderhoud deelt het Centrum de vier aanwezigen mee dat alle overhandigde documenten
en afgelegde verklaringen kunnen worden beschouwd als het standpunt van de organisatie.
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 Op 26 januari 2009 verzendt het Centrum de twee originele afschriften van de transcriptie van het
onderhoud ter lezing en ondertekening naar de vertegenwoordiger van de Stichting Maharishi Global
Financing Research.
 Op 18 februari 2009 zendt een vertegenwoordiger van de vzw Maharishi Institute of Vedic Science
het exemplaar terug naar het Centrum, ondertekend en aangevuld met een commentaar over Yogisch
Vliegen.
 Op 27 april 2009 verzendt een vertegenwoordiger van de vzw Maharishi Institute of Vedic Science
een brief naar het Centrum, samen met het inspectieverslag van de Maharishi School of the Age of
Enlightenment, opgemaakt door de Ofsted (Office for Standards in Education, Children's Services and
Skills) in Groot-Brittannië alsook persartikels over het concert «Changes Begins Within».
 Op 6 mei 2009 woont een personeelslid van het Centrum, met voorafgaand akkoord van de vzw
Maharishi Institute of Vedic Science, een inleidende lezing bij over de Transcendente Meditatie,
georganiseerd door de vzw Maharishi Institute of Vedic Science in haar lokalen te Brussel.
 Op 12 oktober 2009 geven de leden van het Centrum op een plenaire vergadering hun goedkeuring
aan de definitieve versie van het advies.
 Op 23 april 2010 verzendt het Centrum het advies naar het gemeentebestuur van Sint-LambrechtsWoluwe en enkele dagen later naar de voorzitter van de vzw Maharishi Institute of Vedic Science en
van de Stichting Maharashi Global Financing.
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II. Gegevens over de activiteiten van de Maharishi Beweging :
BESCHRIJVENDE FASE
I. MAHARISHI GLOBAL FINANCING RESEARCH FOUNDATION
1. De Maharishi Global Financing Research is een stichting naar Nederlands recht, opgericht bij
notariële akte van 2 juli 2001 en ingeschreven in het handelregister van de Kamer van Koophandel
voor Noord-Limburg (Nederland). De zetel van de stichting, die ook de naam Maharishi Global Peace
Government1 draagt, is gevestigd in Station 24, 6063 NP, Vlodrop, in de gemeente Roerdalen2.
Op 26 april 2006 beslist de raad van bestuur van de Maharishi Global Financing Research tot de
oprichting van een Belgisch filiaal, waarvan de zetel gevestigd is in de Bredestraat 4 te 2000
Antwerpen3. Volgens de statuten heeft de Maharishi Global Financing Research volgend
maatschappelijk doel: «de hoofdactiviteit van de stichting is om uitgangspunten en programma's te
ontwikkelen voor het elimineren van armoede en het bevorderen van onderwijs bij de arme
bevolkingsgroepen op de wereld. Naast onderzoeksactiviteiten op economisch terrein zal de stichting
de mogelijkheid onderzoeken van een «wereld-ontwikkelings-munteenheid» (zie infra) die zal worden
gebruikt in een beperkt aantal gebieden in ontwikkelingslanden over de gehele wereld, voor beperkte
tijdsperioden, zulks met toestemming van de betreffende soevereine overheid, teneinde de productie
van export-georiënteerde organische landbouwprojecten op te starten»4.
Op 20 augustus 2008 was de zetel van het Belgich filiaal gevestigd in de Archimedesstraat 60 te 1000
Brussel5, hetzelfde adres als de zetel van de vzw Maharishi Institute of Vedic Science (MIVS)6.
Deze vereniging, opgericht te Antwerpen in 1998, stelt zich als doel:
«1° het volledig vermogen van het individu te ontplooien;
2° regeringsprestaties te verbeteren;
3° het hoogste ideaal van het onderwijs te verwezenlijken;
4° het eeuwenoude probleem van misdaad en alle gedrag dat ongeluk brengt aan de
mensheid, uit de weg te ruimen;
5° een zo intelligent mogelijk gebruik van de omgeving te maken;
6° de economische aspiraties van individu en samenleving in vervulling te brengen;
7° de geestelijke doeleinden van de mensheid in deze generatie te bereiken.
De vereniging heeft verder als doel, de verspreiding en het onderricht van de Wetenschap
der Creatieve Intelligentie, de Maharishi Vedic Science (…) het Transcendente Meditatie
Programma, het TM-Sidhi Programma, de Technologie van het Verenigde Veld zoals
geleerd door Maharishi Mahesh Yogi (of zijn medewerker) om door het onderwijzen van
die technieken ieder individu de gelegenheid te bieden het spontane gebruik van zijn
volledige vermogens van geest en lichaam mogelijk te maken en hierdoor zijn gedrag en
prestaties te ontwikkelen.
1

Identiek ondernemingsnr.
Global Development Currency : RAAM, prospectus Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 13, op
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf (laatst bezocht op 18/08/2008) ;
http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/TST-BIN/ZS/ZSWWW01@&zk=1 , database van de
Kamer van Koophandel der Nederlanden (laatst bezocht op 21/08/2008).
3
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 09/06/2006, http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm, website Belgisch Staatsblad: gegevensbank
rechtspersonen (laatst bezocht op 21/08/2008).
4
Bijlagen Belgisch Staatsblad, 09/06/2006, op http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , website Belgisch Staatsblad: gegevensbank
rechtspersonen (laatst bezocht op 21/08/2008).
5
Informatie aan het IACSSO bezorgd door de voorzitter van de vzw MIVS in een mail van 20/08/2008.
6
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 28/04/2008, http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , website Belgisch Staatsblad: gegevensbank
rechtspersonen (laatst bezocht op 21/08/2008).
2
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De vereniging heeft eveneens tot doel de vorming en vervolmaking van leraars in de
Wetenschap der Creatieve Intelligentie, de Maharashi Vedic Science, de Transcendente
Meditatie Techniek, de Vedische Technologie van het Verenigde Veld te
bewerkstelligen»7.
2. Naar eigen versie werd de oprichting van de Maharishi Global Financing Research ingegeven door
een verklaring van «Leraar» T.N. (zie infra) teneinde te fungeren als thesaurie van het Global Country
of World Peace (Wereldrijk der Aardse Vrede), i.e. een conceptueel land, zonder grondgebied of
grenzen, als noemer van alle initiatieven voortvloeiend uit de kennis en de toepassing van de
“allesomvattende natuurwet” die als zodanig herondekt is door «Zijne Heiligheid» Maharishi Mahesh
Yogi tijdens de afgelopen 50 jaar8.
3. Dit geheel van initiatieven wordt in het vervolg van deze tekst aangeduid als Maharishi Beweging9
of Transcendente Meditatie.
II. MAHARISHI MAHESH YOGI ( ? – VLODROP, 05/02/2008)
II. a. Levensloop
4. Naargelang de geraadpleegde bronnen zou Maharishi Mahesh Yogi geboren zijn in 1911, 1917 of
1918 onder de naam Mahesh Prasad Varma, J.N. Strivastava of Mahesh Chandra Srivastava te
Jabalpur, Chlichli of Uttar Kashi10. De moeilijkheid om deze feitelijke elementen met zekerheid vast te
stellen valt te verklaren door de mogelijke terughoudendheid vanwege Maharishi Mahesh Yogi om die
onderwerpen ter sprake te brengen11. Zo omschrijft auteur David Barrett in een hoofdstuk gewijd aan
de Transcendente Meditatie (zie infra) de houding «om hun jeugd achter zich te laten omdat die niet
langer relevant is» als «klassiek voor Indiase goeroes*»12.
5. Zijn «geautoriseerde biografie»13 neemt een aanvang in 1940, wanneer hij in de natuurkunde zou
zijn afgestudeerd aan de Universiteit van Allahabad14. Rond diezelfde periode gaat hij in de leer bij
Swami Brahmananda Saraswati (alias Guru Dev)15 die van 1941 tot 1953 de Shankaracharya* van
Jyotir Math (Himalayaans India) is, dit wil zeggen de spirituele leider van een klooster in de traditie
van Dansanami Sampradaya, zoals door de filosoof Shankara* vastgelegd in de 8ste eeuw. Na het
overlijden van Guru Duv ontstaan interne spanningen rond zijn opvolging (zie infra)16. Deze
spanningen houden aan tot op vandaag.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 26/03/1998.
Global Development Currency : RAAM, prospectus van de Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, blz. 15, op
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf (laatst bezocht op 18/08/2008).
9
Global Development Currency : RAAM, prospectus van de Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, blz. 23, op
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf (laatst bezocht op 18/08/2008).
10
CUSH Denise, ROBINSON Catherine, YORK Michael (eds.), Encyclopedia of hinduism, London / New York : Routledge, 2008, p. 481 ;
LEWIS James R. (ed.), Odd Gods. New Religiions and theCult Controversy, New York: Prometheus Books, 2001, p. 231 ; MASON Paul,
The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire : Evolution Publishing,
2005, p. 11.
11
MANGALWADI Vishal, The World of Gurus, Chicago : Cornerstone Press, 1992, p. 73 ; transcript of Larry King's interview with
Maharishi Mahesh Yogi, 12 May 2002, op http://www.btinternet.com/~nlpWESSEX/Documents/larry-king-full.htm (laatst bezocht op
16/07/2008).
12
nvdv: “The Maharishi Mahesh Yogi was born Mahesh Prasad Varma (or possibly J.N. Srivastava) in 1911 or 1918; it is traditional for
Indian gurus to put their early life behind them as no longer important, which accounts for the common difficulty in pinning down such
factual details”, BARRETT David, The New Believers. Sects, Cults and Alternative Religions, London: Cassell & Co, 2001, p.276.
13
nvdv: “confirmed biography”, LEWIS James R., The Encyclopedia of Cults, Sects and New Religions, Amherst: Promotheus Books, 1998,
p. 490.
14
MELTON J. Gordon, Encyclopedic Handbook of Cults in America, New York: Garland, 1992, p. 288; opmerkingen van de vzw MIVS
over het IACSSO-werkdocument betreffende de Transcendente Meditatie, 09/10/2008.
15
KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede: Zomer en Keuning, 1982, p.88-89.
16
The Jyotirmaṭha Śaṅkarācārya Lineage in the 20th Century, op http://www.indology.info/papers/sundaresan, site bronnen inzake
indiologie (laatst bezocht op 25/09/2008).
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Aangezien hij tot de kaste van de Kshatriya* behoorde, kwam Maharishi Mahesh Yogi niet in
aanmerking voor de opvolging van Guru Dev17. Sommigen beweren dat dit een reden kan zijn voor
zijn daaropvolgende vertrek uit het klooster en terugtrekking in de grotten van Uttar Kashi18.
6. In de loop van dat isolement van onbekende duur zou bij Maharishi Mahesh Yogi naar eigen zeggen
de gedachte tot reizen zijn opgekomen19. Hij zou vervolgens de ingeving hebben gekregen naar het
zuiden van India af te reizen om er de leer te verkondigen van zijn Leermeester20, «Zijne Godheid
Swami Brahmananda Saraswati Jagadguru Bhagwan Shakaracharya, [mijn] voornaamste
inspiratiebron en lichtbaken van al [mijn] activiteiten»21. Reeds in 1954 onderneemt Maharishi
Mahesh Yogi een rondreis om te gaan onderrichten en wordt hij uitgenodigd om het woord te voeren
in de Adhyatmic Vikas Mandal bijeenkomsten die georganiseerd worden op verschillende plaatsen in
het zuiden van India, in de hoedanigheid van informele vertegenwoordiger van de Shankaracharya*
van Jyotir Math22.
Zoals op een van de talrijke websites van de Maharishi Beweging te lezen staat, «lag in deze verstilde
reis – vredig, vooruitgaand en vanzelfsprekend – de grondslag van een nieuw tijdperk besloten, een
koninklijke en goddelijke beschaving – het Aards Paradijs voor de ganse mensheid»23.
7. Maharishi Mahesh Yogi geeft daar onderricht in een meditatietechniek die later bekend wordt onder
de naam Transcendente Meditatie (cf. infra): een meditatietechniek die gericht is op het gebruik van
een persoonlijke mantra* en die uitzicht biedt op «hemelse gelukzaligheid»24 voor elk individu tijdens
zijn leven25. Maharishi Mahesh Yogi heeft deze techniek naar eigen zeggen niet uitgevonden, maar
wel herontdekt door ze «haar oorspronkelijke zuiverheid en heilwerking» terug te geven26.
II. b. Status
8. Maharishi Mahesh Yogi neemt de titel van Maharishi* aan in 1958 bij de formele lancering van de
Spiritual Regeneration Movement27.
9. Volgens Jay Randolph Coplin beschouwt Maharishi Mahesh Yogi zijn zending als het herstel van
de kennis van een geïntegreerd levenspatroon volgens de Vedische beginselen en de vedantische
werkelijkheid.
Maharishi Mahesh Yogi, zelf een discipel van een goeroe* - in de originele betekenis van het woord –
en volgeling van de leermethode zoals vastgelegd door Shankara*, onderschrijft de vedantische
nadruk op de afhankelijkheid ten aanzien van een goeroe* voor onderricht, kennis en begrip. Hij eert
de vedantische lijn van de leermeesters gaande van Shankara tot de Upanishaden-goeroes* en tot
17

LEWIS J., Odd Gods. New Religions and the Cult Controversy, New York: Prometheus Books, 2001, p.231.
MASON PAUL, The Teachings of Guru Dev - The Roots of TM, www.paulmason.info/gurudev/gurudev.htm (laatst bezocht op 16/032007)
19
MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire:
Evolution Publishing, 2005, p. 26.
20
MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire:
Evolution Publishing, 2005, pp. 26-27 ; KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede: Zomer en Keuning, 1982, p.
89.
21
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 34.
22
COPLIN Jay Randolph, Text and Context in the Communication of a Social Movement’s Charisma, Ideology, and Consciousness: TM for
India and the West. Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology,
University of California, San Diego, 1990 op http://members.aol.com/dcroplin/Chapter3.html (laatst bezocht op 02/10/2008).
23
nvdv: «In this silent move—gentle, gradual, and automatic— was contained the blueprint of a new age, a royal and divine civilization—
Heaven on Earth for all mankind », http://www.pictures.globalgoodnews.com/archive/archive-2007/uttar-kashi/index.html (laatst bezocht op
02/10/2008).
24
nvdv: «heavenly bliss», MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World,
Lyndhurst Hampshire: Evolution Publishing, 2005, p. 34.
25
MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire:
Evolution Publishing, 2005, pp. 29-30, 34.
26
ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected Papers. Vol. 1,
RFA : MERU Press, 1976, sur http://www.gilray.ca/MT/MT.html (laatst bezocht op 06/10/2008).
27
PARTRIDGE Christopher (ed.), Dictionary of Contemporary Religion in the Western World, Leicester: Inter-Varsity Press, 2002, p. 304;
QUEEN II Edward L., PROTHERO Stephen R., SHATTUCK Jr. Gardiner H., Encyclopedia of American Religious History, vol. II, New
York: Facts on File, 2001, p. 413.
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Brahma*, de schepper. Deze verering van de vedantische lijn gebeurt via de rituele herhaling van de
lijst van deze goeroes*. Dit ritueel staat bekend als guru puja*.
Al zijn onderrichtingen en die van de andere leraars in de Transcendente Meditatie worden gegeven in
naam van die lijn, die systematisch luid opgezegd wordt tijdens de puja* die elke initiatie in de
Transcendente Meditatie voorafgaat. De puja* heeft als doel de leraar te eren, de omgeving te
zuiveren en de relatie leraar-leerling op het niveau van de historische continuïteit met de goeroe* te
brengen. Aldus treedt ook de leraar in een realiteit die hem overstijgt en bewandelt hij de verdere weg
van zijn persoonlijke ontwikkeling28.
Thans beschouwt de Maharishi Beweging de Maharishi Mahesh Yogi als «de meest illustere wijze in
de Vedische traditie»29; hij die de wereld allesomvattende kennis geschonken heeft alsook de techniek
om automatisch en zonder inspanning opnieuw aansluiting te vinden bij het Zelf, en aldus de geest in
staat te stellen zichzelf te bevestigen, te transcenderen en in de staat van samadhi* te treden30. De
vertegenwoordigers van de vzw MIVS noemen Maharishi Mahesh Yogi een «spirituele meester»31.
III. INTERNATIONALISERING VAN DE MAHARISHI BEWEGING
III. a. Internationalisering
10. Maharishi Mahesh Yogi lanceert zijn beweging, de zogenoemde Spiritual Regeneration
Movement, officieel in 1958 te Madras32. De Maharishi Beweging aanziet deze gebeurtenis als een
keerpunt in de geschiedenis van de mensheid33.
De bronnen lopen uiteen over de vraag omtrent het succes van deze beweging in haar beginjaren.
Sommige bronnen spreken van een populaire aanhang dankzij de vulgarisering van kennis die
voorheen een zaak van een culturele elite was, aangezien Maharishi Mahesh Yogi zijn kennis onder
alle kasten verkondigde34. Andere bronnen verhalen de terughoudendheid die bij de Indiase bevolking
leefde ten aanzien van Maharishi Mahesh Yogi en zijn boodschap omdat hij geen brahmaan* was.
Deze terughoudendheid zou eveneens een verklaring zijn voor de keuze van Maharishi Mahesh Yogi
om zijn boodschap naar het Westen te exporteren, bij degenen «die de gewoonte hebben de zaken snel
op te pikken»35. Aanvankelijk gericht op een Indiaas publiek, krijgt de Spiritual Regeneration
Movement vervolgens een internationale uitstraling.
11. In het Westen start de beweging haar activiteiten in 1959 in Los Angeles en in 1960 in GrootBrittannië36. Er volgen wereldtournees, plaatselijke centra worden geopend, en in 1961 start Maharishi

28
COPLIN Jay Randolph, Text and Context in the Communication of a Social Movement’s Charisma, Ideology, and Consciousness: TM for
India and the West. Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology,
University of California, San Diego, 1990 op http://members.aol.com/dcroplin/Chapter3.html (laatst bezocht op 02/10/2008).
29
nvdv: « the most illustrious sage of the vedic tradition », citaat van P. S., Minister van Communicatie van het Global Country of World
Peace in de uitzending Global Family Chat op 19/02/2008, te bekijken op
http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1811&bcsi_scan_A86CC429146B1327=hjrmWruyVKkqTDEGX09k7acn93wGAAAAqf9ICQ=
=&bcsi_scan_filename=EasyWeb.asp.
30
Citaat van P. S., Minister van Communicatie van het Global Country of World Peace in de uitzending Global Family Chat op 19/02/2008,
te bekijken op
http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1811&bcsi_scan_A86CC429146B1327=hjrmWruyVKkqTDEGX09k7acn93wGAAAAqf9ICQ=
=&bcsi_scan_filename=EasyWeb.asp.
31
«een spirituele meester», «een spirituele leraar», onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS,
08/12/2008.
32
PARTRIDGE Christopher (ed.), Dictionary of Contemporary Religion in the Western World, Leicester: Inter-Varsity Press, 2002, p. 304.
33
http://www.maharishiinstituteofmanagement.com/pdf/achievements.pdf, p. 3, site van het Maharishi Institute of Management (India)
(laatst bezocht op 03/10/2008).
34
COPLIN Jay Randolph, Text and Context in the Communication of a Social Movement’s Charisma, Ideology, and Consciousness: TM for
India and the West. Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Sociology,
University of California, San Diego, 1990 op http://members.aol.com/dcroplin/Chapter3.html (laatst bezocht op 02/10/2008).
35
nvdv: “who are in the habit of receiving things quickly”, MANGALWADI Vishal, The World of Gurus, Chicago: Corenerstone Press,
1992, p. 73.
36
BARRETT David, The New Believers. Sects, Cults and Alternative Religions, London: Cassell & Co, 2001, p.277.
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Mahesh Yogi met de opleiding van de eerste leraars in Transcendente Meditatie37. In 1965, na de
oprichting van de Students International Meditation Society (een vereniging die zich meer bepaald
richt tot de universiteitsbevolking) door één van zijn discipelen, neemt de belangstelling voor de
boodschap van Maharishi Mahesh Yogi in het Westen aanzienlijk toe38. Doordat de boodschap van
Maharishi Mahesh Yogi in diezelfde periode enthousiaste pleitbezorgers vindt in enkele
beroemdheden uit de showbusiness kent zij een groeiende populariteit39 40.
12. In België blijken de eerste tekenen van activiteit van de Maharishi Beweging terug te gaan tot
begin jaren ’70.
Maharishi Mahesh Yogi zou zelf onderricht hebben gegeven in Knokke in 197241, het jaar van de
installatie van de World Plan Executive Council (hoofdkwartier: Seelisberg).
Voor de verwezenlijking van zijn project, te weten de verspreiding van de Wetenschap
der Creatieve Intelligentie – een systeem ter verklaring van het leven en van de kennis
ontwikkeld door Maharishi Mahesh Yogi – (zie infra) werd voornoemde raad ingericht
volgens vijf subdivisies:
- The International Meditation Society, waarvan de voornaamste taak erin bestaat de
Transcendente Meditatie ingang te doen vinden bij het grote publiek;
- The Spiritual Regeneration Movement, die meer gericht is op een publiek van 30plussers;
- The American Foundation for the Science of Creative Intelligence, die contacten
opbouwt met de zakenwereld;
- Maharishi International University;
- The Student International Meditation Society, die zich richt tot studenten42.
Op 13 april 1973 wordt in Brussel de eerste vzw – van Nederlandstalige strekking – opgericht ter
vertegenwoordiging van de Maharisihi Beweging in België: Students’ International Meditation
Society - International Meditation Society (SIMS-IMS)43. In de loop der jaren worden nog meer
rechtspersonen in België opgericht ter verwezenlijking van de projecten die gelanceerd zijn door
Maharishi Mahesh Yogi (cf. bijlage 3).
13. Het internationale hoofdkwartier van de beweging is thans gevestigd in het Nederlandse Vlodorp44.
Dit complex, waarin vóór de aankoop door de beweging het franciscanerklooster Sankt Ludwig huisde
en waar vervolgens een opleidingscentrum voor de mobiele eenheden van de gemeentepolitie
ondergebracht was45, was de verblijfplaats van Maharishi Mahesh Yogi tot diens overlijden op 5
februari 2008. Het hoofdkwartier fungeert als overkoepelend orgaan voor de diverse nationale
afdelingen46.
Volgens enkele persartikelen zou de beweging, die tegenwerking in Nederland vermoedt, overwegen
Vlodrop te verlaten en zich te vestigen in India, Mexico of Oostenrijk47.
37
MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire:
Evolution Publishing, 2005, p. 58.
38
KENT Stephen, From Slogans to Mantras. Social Protest and Religious Conversion in the Late Vietnam War Era, Syracuse: Syracuse
University Press, pp. 82-83.
39
CIALDINI R.B., BORDEN R.J., THORNE A., WALKER M.R., FREEMAN S., SLOAN L.R., Basking in Reflected Glory: three
(football) field studies, in Journal of Personality and Social Psychology, n°34, 1976, pp. 366-375.
40
Onderzoek betreffende sekten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1983-1984, n° 4, blz. 96.
41
LALLEMAND Alain, Les sectes en Belgique et au Luxembourg, s.l.: APO, 1996, p. 130.
42
MELTON Gordon J., Encyclopedia of American Religions. Sixth Edition, Farmington Hills: Gale Research, 1999, pp. 931-932 ;
http://www.answers.com/topic/student-s-international-meditation-society (laatst bezocht op 01/11/2008).
43
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 07/06/1973.
44
http://permanentpeace.org/popups/mmyhouse.html, site geregistreerd op naam van de Global Country of World Peace (bezocht op 16-032007)
45
http://api.ning.com/files/4UTlE7hbKimQ0txiNtZC99pcQTZmrnvDf3croYfzMBtbbGpdUEAMByJABRmtzVUSGm9QFJIJsUhPCVfz6jtT
gjv-R8Cnmx8s/overzichtSL.doc (laatst bezocht op 15/10/2008).
46
Informatie ontvangen tijdens een onderhoud op 26 februari 2007 met twee Belgische vertegenwoordigers van de beweging.
47
http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=13540 ;
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2008/detail_objectID675359_FJaar2008.html.
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III. b. Institutionalisering – Evolutie
14. In de loop van haar vijftigjarig bestaan beleefde de Maharishi Beweging ingrijpende
veranderingen. De beweging kende verschillende fasen, elk met een onderscheiden karakter48.
In een artikel uit 198249 stelt socioloog Eric Woodrum dat de historiek van de beweging in drie fasen
kan worden opgedeeld:
- een spirituele mystieke fase (1959-65) waarin de Transcendente Meditatie beschouwd wordt
als hét cruciale deel van een holistisch programma voor spirituele groei en onthechting van de
stoffelijke wereld, en leidend tot de bevrijding uit de reïncarnatiecyclus en tot het bereiken van
het nirvana50;
- een fase van tegencultuur (1965-69) waarin het traditionele hindoebegrip van de doelstellingen
en gevolgen van de Transcendente Meditatie een verandering ondergaat. Het streven naar
«kosmisch bewustzijn» wordt dan omschreven in termen van gelukzaligheid, energie of vrede,
zonder enige verwijzing naar het verlies van het individuele ego of naar de onthechting van de
stoffelijke wereld51;
- een fase van secularisering (1970-x) waarin de Transcendente Meditatie voorgesteld wordt als
een wetenschappelijk bewezen techniek die leidt tot seculier profijt52.
Socioloog Mikael Rothstein oppert in een recentere studie (1996) een vierde fase aan de historiek van
de beweging toe te voegen. Deze vangt aan in 1983 en wordt gekenmerkt door een religieuze
herinterpretatie. De beweging gaat dan een vorm van syncretisme van wetenschappelijke theorieën en
hindoeïstische concepten ontwikkelen en de taal en iconografie van de wetenschap hanteren om
uitdrukking te geven aan religieuze begrippen53.

IV.

TRANSCENDENTE MEDITATIE: BASISTECHNIEK

IV. a. Principes van een denksysteem
15. De auteurs Bloomfield, Cain & Jaffe beschouwen de Transcendente Meditatie «noch als een
religie noch als een levensovertuiging noch als een levenswijze, maar als een natuurlijke techniek om
stress tegen te gaan en bewuste kennis te ontwikkelen»54.
Maharishi Mahesh Yogi omschrijft de Transcendente Meditatie eveneens op volgende wijze: «een
techniek die ieder mens in staat stelt zijn innerlijk geestesleven in harmonie te brengen met de
grootsheid van het aardse stoffelijke leven en God in zichzelf te vinden»55.
Deze techniek vindt zijn oorsprong in de Veda’s* als bron van mondelinge kennis, en meer bepaald in
de studie en commentaren van Maharishi Mahesh Yogi omtrent bepaalde passages56.
16. Volgens godsdienstsocioloog Mikael Rothstein bestaat er geen gezaghebbend werk met een
officiële beschrijving van het denksysteem achter de Transcendente Meditatie methode57; toch kan een
48
ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus: Aarhus University Press, 1996, p. 62.
49
WOODRUM Eric, Religious Organizational Change: an Analysis Based on the TM Movement, in Review of Religious Research, vol. 24,
n°2, December 1982, pp. 89-103.
50
WOODRUM Eric, The Development of the Transcendental Meditation Movement, in The Zetetic Scholar, n°1, p. 39.
51
WOODRUM Eric, The Development of the Transcendental Meditation Movement, in The Zetetic Scholar, n°1, p. 40.
52
WOODRUM Eric, The Development of the Transcendental Meditation Movement, in The Zetetic Scholar, n°1, p. 41.
53
ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus: Aarhus University Press, 1996.
54
BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 9.
55
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris : Editions Robert Laffont, 1976, p. 31.
56
Onderhoud tussen IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
57
ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus: Aarhus University Press, 1996, p. 27.
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theoretische onderbouw onderscheiden worden bij lezing van twee geschriften van Maharishi Mahesh
Yogi: Science of Being and Art of Living (1963) en een commentaar bij de eerste zes hoofdstukken
van de Bhagavad Gita* (1967). Beide werken zijn nog steeds van groot belang voor de beweging en
omvatten de belangrijkste aspecten van de theorie58. Die theorie maakt deel uit van een systematiek
(geïntegreerd kennisveld) die «Wetenschap der Creatieve Intelligentie» wordt genoemd. Zij wordt
vooropgesteld als de brug tussen wat de beweging de Vedische Wetenschap noemt, (en die bepaalde
waarnemers van de beweging bij voorkeur duiden als de monistische filosofie van Shankara* of
Advaita-Vedanta/Sankya*)59 enerzijds en de moderne wetenschap anderzijds60. Deze theoretische
onderbouw blijkt geen voorwaarde om de Transcendente Meditatie te kunnen beoefenen of om de
veronderstelde weldaden ervan te genieten61.
Maharishi Mahesh Yogi hanteert als postulaat dat het leven een tweeledig aspect vertoont: het
relatieve en het absolute62. Alle dingen die zich als zodanig manifesteren in de schepping, met inbegrip
van de gedachten gevormd uit verschillende energieniveaus, bezitten eenzelfde bron, een ultieme en
fundamentele essentie: het zuivere Zijn, dat zich in «zijn reine, onveranderlijke staat (…) buiten de
zichtbare (evidente) vormen en fenomenen van de materie, energie, geest en individualiteit situeert.»63.
De specifieke terminologie van de beweging telt nog andere termen om het zuivere Zijn te benoemen:
Absolute, brahman*, veld van de zuivere scheppende intelligentie, of verwijzend naar de fysica:
verenigd veld van de natuurwet64. Vanwege zijn transcendente aard manifesteert het Zijn zich niet.
Wel is het karma* als instrument hiervan een weerspiegeling, verband houdend met attribuut prana*.
Zo vangt de schepping aan en «manifesteert het absolute en onveranderlijke Zijn zich (…) in vele
levens- en verschijningsvormen». Het Zijn is dus onderscheiden van de schepping, maar deze is in
haar veelheid wel doordrongen van het Zijn65. Het is «de ultieme realiteit van alles wat was, is of zal
zijn. Het is eeuwig en onbegrensd, het fundament van het volledige fenomenaal bestaan van het
kosmisch leven. Het ligt aan de oorsprong van tijd, ruimte en causaliteit. Het is het alfa en omega van
het bestaan, het eeuwig domein van de almachtige creatieve intelligentie waarvan alles doordrongen
is»66.
De Mens is niet in staat het Zijn te bevatten via de geest of de zintuigen, «die voornamelijk toegerust
zijn om ons slechts de manifeste werkelijkheid in het bestaan te laten ervaren»,67 zolang die niet
voldoende verfijnd zijn68. Het ontbreken van direct contact heeft tot gevolg dat de mens een
oppervlakkig leven leidt, niet in harmonie met zichzelf of de natuur, en dat het menselijk potentieel
niet optimaal benut wordt69.
Volgens Maharishi Mahesh Yogi is de Transcendente Meditatie het instrument, de gecodifieerde
procedure, die de mens in staat zal stellen het Zijn rechtstreeks te ervaren70.
In een gewone bewustzijnstoestand (waken, diepe slaap, droom) ervaart de geest «een ononderbroken
stroom van gedachten, emoties, gewaarwordingen en percepties»71. In de praktijk van de
58

KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede: Zomer en Keuning, 1982, p.89.
ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental Meditation
(TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus: Aarhus University Press, 1996, p. 35 ; GOLEMAN
Daniel, The Meditative Mind. The Varieties of Meditative Experience, New York: Tarcher / Putnam, 1996, pp. 66, 67.
60
NIDICH Sanford I., NIDICH Randi Jeanne, Holistic Student Development at Maharishi School of the Age of Enlightenment: Theory and
Research, Fairfield: Maharishi International University, 1987.
61
Meditation Practices for Health: State of the Research, prepared for Agency for Healthcare Research and Quality, by University of
Alberta Evidence-based Practice Center, Evidence Report / Technology Assessment, n° 155, AHQR publication, n° 07-E010, juni 2007.
62
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 91.
63
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 38, 39, 43.
64
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, pp. 38, 40 ; onderhoud tussen het
IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008 ; http://www.maharishi.ca/fr/advanced/advanced.php (laatst bezocht op
14/05/2009).
65
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 39, 47, 59.
66
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 40.
67
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 43.
68
Opmerkingen van de vzw MIVS over het IACSSO-werkdocument inzake Transcendente Meditatie, 09/10/2008.
69
Onderzoek betreffende sekten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1983-1984, n°4, p.99.
70
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 51.
59

11

Transcendente Meditatie wordt een «passende gedachte»72 gekozen zoals die wordt waargenomen op
het oppervlakkige bewustzijnsniveau en geeft de techniek via de staat van ontspanning die aldus
intreedt, de geest de mogelijkheid om naar binnen te treden, het niveau van een gerijpte gedachte te
verlaten en geleidelijk op te gaan in de verschillende ontwikkelingsstadia ervan totdat de laag bereikt
wordt waar zij gevormd wordt, haar Bron «die het domein van het Zijn is»73. De beoefenaar beleeft op
die manier een transcendente ervaring74. Door regelmatig contact met deze bron via de Transcendente
Meditatie kan een vierde bewustzijnstoestand worden bereikt: het transcendent bewustzijn of zuiver
bewustzijn.
17. In een door de beweging gepubliceerd boek dat wetenschappelijke studies over de Transcendente
Meditatie bevat, staat te lezen dat deze ontdekking van een vierde bewustzijnstoestand «voor het
wetenschappelijk onderzoek ontegenzeglijk een ontwikkeling betekent waarvan het belang veel
diepgaander en verstrekkender is dan alle andere wetenschappelijke ontdekkingen van deze eeuw
samen»75.
Door herhaalde ervaring van het transcendent bewustzijn kunnen achtereenvolgens drie andere hogere
bewustzijnstoestanden bereikt worden: het kosmisch bewustzijn, het verfijnd kosmisch bewustzijn en
het eenheidsbewustzijn76. Elke bewustzijnstoestand heeft «unieke fysiologische kenmerken, met een
volledige en geïntegreerde hersenwerking tot gevolg. De subjectieve ervaring van die hogere
bewustzijnstoestanden is er een van onverstoorbare innerlijke rust en een gevoel van absoluut vervuldzijn. Deze ervaring levert ons nieuwe inzichten en een meeromvattend begrip van het leven op,
waardoor wij erin slagen onze doelstellingen zonder inspanning te bereiken»77.
In dat laatste bewustzijnsniveau heeft het individu het stadium van verlichting bereikt; hij ervaart
zichzelf en de buitenwereld als manifestaties van het eeuwige Zijn78.
IV. b. Praktijk
18. De vertegenwoordigers van de vzw MIVS presenteren de Transcendente Meditatie als een
«eenvoudige geestelijke mentale techniek»79 waarbij «geestelijk»80 moet worden begrepen als volgt:
«het is geen fysische techniek (…) het gebeurt louter via het mentale of geestelijke proces, en
«geestelijk» is dan niet gelijk aan «spirituele» of «religieuze» en dergelijke»81.
19. Centraal in de Transcendente Meditatie staat een gebruik dat overeenkomt met de japa* uit de
hindoetraditie, het opzeggen van een mantra*82.
Het specifieke karakter van dat gebruik in het kader van de Transcendente Meditatie is ingegeven door
drie kenmerken:
71

BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 10.
72
MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 69.
73
BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 10; MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris:
Editions Robert Laffont, 1976, p. 69.
74
Opmerkingen van de vzw MIVS over het IACSSO-werkdocument inzake Transcendente Meditatie, 09/10/2008.
75
ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected Papers. Vol. 1,
RFA: MERU Press, 1976, op http://www.gilray.ca/MT/MT.html (laatst bezocht op 06/10/2008).
76
BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 164; O’CONNELL David F., ALEXANDER (eds), Self Recovery. Treating
Addictions Using TM and Maharishi Ayur-Veda, Binghamton: Harrington park Press, 1995.
77
http://www.totalbrain.ch/?page_id=32, kondigt conferenties in Frans-Zwitserland aan, georganiseerd door de International Association for
the Advancement of the Science of Creative Intelligence (laatst bezocht op 14/05/2009).
78
Onderzoek betreffende sekten, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1983-1984, n°4, p. 99.
79
Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
80
Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
81
«Het is geen fysische techniek (…) het gebeurt louter via het mentale of geestelijke proces, en geestelijk is dan niet gelijk aan spirituele of
religieuze en dergelijke. Het gaat dus over een mentaal proces via het proces van denken, dàt bedoelen we met geestelijk», Onderhoud tussen
het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
82
RINEHART Robin (ed.), Contemporary Hinduism. Ritual, Culture, and Practice, Santa Barbara: ABC-Clio, 2004, p. 394; MELTON J.
Gordon, Encyclopedia of American Religions, Detroit /London: Gale, 1999, p. 932; JONES Constance A., RYAN James D., Encyclopedia of
Hinduism, New York: Facts on File, 2007, p. 452.
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- het proces zou volledig natuurlijk verlopen en inspannning noch concentratie vergen;
- de herhaling van de klank gebeurt niet vocaal;
- de mantra* is niet verbonden aan enige betekenis83.
De mantra stamt uit de Vedische traditie, maar volgens de beweging heeft het feit dat hij ontleend is
aan deze specifieke cultuur geen impact op de uitwerking ervan; deze komt louter voort uit de fysieke
waarde van de voortgebrachte klank84.
20. Iedereen kan vanaf vierjarige leeftijd de techniek aanleren85.
De inleidende cursus Transcendente Meditatie kreeg zijn huidige, definitieve vorm begin jaren ‘6086.
Het gaat om een zevenstappenproces waarna de kersverse TM-beoefenaar even efficiënt zal kunnen
mediteren als iemand die reeds 20 jaar aan meditatie doet87:
1) De inleidende lezing (ca. 1½ uur) wordt op de website van de vzw MIVS als volgt voorgesteld:
«Geeft informatie over de effecten van de TM-techniek op geest, lichaam, gedrag en omgeving»88.
2) Voorbereidende lezing (ca.1 ½ uur): «Legt uit hoe de TM-techniek werkt en waar hij zijn
oorsprong heeft. Aan het einde van deze lezing kunt u zich opgeven voor een TM-basiscursus»89.
3) «Kort persoonlijk onderhoud » - (10 minuten) – «U maakt kennis met uw TM-docent, waarbij u een
afspraak kunt maken voor de persoonlijke instructie. (Stap 3 is meestal aansluitend op stap 2)»90.
4) Persoonlijke instructie (ca. 2 uur): systematisch en «strikt individueel»91, zij verloopt als volgt:

 Elke instructie-kandidaat wordt verzocht «(…) verse bloemen, wat fruit en een nieuwe witte
zakdoek mee te brengen (…)»92.

 Deze objecten worden op een altaar93 gelegd tijdens een puja*, de ceremonie die het begin van de
sessie inluidt en waarop de leraar « een stuk dankzegging doet aan zijn leermeester»94.

 Tegenover het altaar met daarboven een portret van Guru Dev95 zegt de leraar een tekst in het
Sanskriet op96.
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HUNT Stephen J., Alternative Religions: A Sociological Introduction, Hampshire: Ashgate, 2003, p. 198.
« Nu, elke mantra is een klank, als je die klank gebruikt, dan zou je die in een trillingsfrequentie kunnen omzetten (...) Het effect van de
trillingsfrequentie maakt dat in uw hersenen er een bepaald proces ontstaat en geïnduceerd wordt », onderhoud tussen het IACSSO en de
vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
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http://www.tm-mt.be/TM_Belgie/frames.html, site van de vzw MIVS (laatst bezocht op 15/05/2009).
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ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected Papers. Vol. 1,
RFA: MERU Press, 1976, op http://www.gilray.ca/MT/MT.html (laatst bezocht op 06/10/2008).
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Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax Commission, North Carolina Court of Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 op
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (laatst bezocht op 04/09/2008).
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http://www.tm-mt.be/TM_Belgie/frames.html, site van de vzw MIVS (laatst bezocht op 15/05/2009).
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http://www.tm-mt.be/TM_Belgie/frames.html, (laatst bezocht op 15/05/2009).
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http://www.tm-mt.be/TM_Belgie/frames.html, (laatst bezocht op 15/05/2009).
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http://www.tm-mt.be/TM_Belgie/frames.html, (laatst bezocht op 15/05/2009).
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BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 24 ; http://minet.org/steps.html, Site Meditation Information Network (laatst
bezocht op 15/05/2009).
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MEANS Pat, Im Irrgarten Östlicher Mystik. Östliche Jugendreligionen unter die Lupe genommen, s.l.: Telos, 1976, p. 133.
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Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
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http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A697494, (laatst bezocht op 04/09/2008) ; KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het
Western, Ede : Zomer en Keuning, 1982, p. 95.
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gedeeltelijke vertaling naar het Engels: « Invocation Whether pure or impure, where purity or impurity is permeating everywhere, whoever
opens himself to the expanded vision of unbounded awareness gains inner and outer purity.
Invocation To the Lord Narayana, to lotus-born Brahma the Creator, to Vashishtha, to Shakti and his son Parashar, To Vyasa, to
Shukadeva, to the great Gaudapada, to Govinda, ruler among the yogis, to his disciple, Shri Shankaracharya, to his disciples Padma Pada
and Hasta Malaka And Trotakacharya and Vartika-Kara, to others, to the tradition of our Master, I bow down.
To the abode of the wisdom of the Shrutis, Smritis and Puranas, to the abode of kindness, to the personified glory of the Lord, to Shankara,
emancipator of the world, I bow down.
To Shankaracharya the redeemer, hailed as Krishna and Badarayana, to the commentator of the Brahma Sutras, I bow down.
To the glory of the Lord I bow down again and again, at whose door the whole galaxy of gods pray [sic] for perfection day and night.
84
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Deze puja* zou door de deelnemers anders begrepen worden naargelang hun graad van
aanhankelijkheid jegens de beweging. Ten overstaan van de nieuw ingewijden zou de puja* uitgelegd
worden als een welkomstritueel waarmee de leraar de lijn van de spirituele leermeesters vereert,
terwijl de leraars de ceremonie opvatten als een manier om hun eigen bewustzijnsevolutie te
bespoedigen97. Na de puja* geeft de TM-leraar, hiertoe gemachtigd door de beweging98, de nieuw
ingewijde diens mantra* en onderricht hij hem in de juiste aanwending ervan99.
Die mantra* wordt speciaal gekozen voor de leerling. Het feit dat die «keuze is afgestemd op elk
individu, is van cruciaal belang»100; een slecht gekozen mantra kan immers «kwalijke gevolgen
hebben»101.
Sommige ex-leden van de beweging beweren dat de mantra* gekozen wordt op basis van leeftijd en
geslacht van de leerling, uit een lijst van niet meer dan zestien mantra’s102. David Goa en Harold G.
Coward, voormalig directeur van het Centre for Studies in Religion and Society aan de University of
Victoria (Canada), stellen dat – los van de specifieke context van de Transcendente Meditatie –
volgens de Indiase traditie de keuze van de mantra* veelbetekenend is. De energieën ervan moeten in
evenwicht zijn met de karmapredicties van degene die hem ontvangt. Een ongeschikte mantra*
vergroot de instabiliteit en het gebrek aan innerlijke harmonie. Voorts kan het gebruik ervan zonder
toezicht gevaar opleveren103.
5) tot 7). Drie sessies «Bespreking van uw (meditatie)ervaringen»104 (ongeveer 1 ½ uur elk).
21. De cursus duurt bij benadering negen uur, verdeeld over zes dagen, waarvan «de laatste 4 op
elkaar moeten volgen»105. De inhoud ervan is vertrouwelijk, net als de ontvangen mantra*; degene die
hem krijgt, belooft hem nooit te zullen onthullen106. Volgens de vertegenwoordigers van de beweging
is deze vertrouwelijkheid noodzakelijk. Zij voorkomt immers dat bij de nieuw ingewijde vooroordelen
opkomen en handhaaft de integriteit van de techniek door de generaties heen107.
22. Thans bedragen in België de tarieven voor deze basiscursus 1200 euro voor volwassenen
(tegenover 2000 euro in 2007)108, 500 euro voor studenten, 1800 euro voor gezinnen en 600 euro voor
personen in financiële moeilijkheden109.
De prijzen omvatten het zevenstappenprogramma alsook een regelmatige follow-up naar rato van een
of twee keer per week gedurende de vier daaropvolgende maanden110.
Adorned with immeasurable glory, preceptor of the whole world, having bowed down to Him we gain fulfillment. Skilled in dispelling the
cloud of ignorance of the people, the gentle emancipator, Brahmananda Sarasvati, the supreme teacher, full of brilliance, Him I bring to my
awareness...” op http://www.behind-the-tm-facade.org/transcendental_meditation-religion.htm, (laatst bezocht op 15/05/2009).
97
MASON Paul, The Maharishi. The Biography of the Man who gave Transcendental Meditation to the World, Lyndhurst Hampshire:
Evolution Publishing, 2005, p. 156.
98
Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
99
KRANENBORG R., Oosterse geloofsbewegingen in het Westen, Ede: Zomer en Keuning, 1982, p .95;
onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
100
BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 16.
101
BLOOMFIELD Harold H., CAIN Michael Peter, JAFFE Dennis, La Méditation Transcendantale ou comment atteindre l’énergie
intérieure, s.l.: Les éditions de l’Age de l’illumination, 1979, p. 16.
102
BARRETT David, The New Believers. Sects, Cults and Alternative Religions, London: Cassell & Co, 2001, p.279.
103
COWARD Harold G., GOA David J., Mantra. Hearing the Divine in India and America, New York: Columbia University Press, 2004, p.
54.
104
http://www.tm-mt.be/TM_Belgie/frames.html (laatst bezocht op 15/05/2009).
105
ORME-JOHNSON D., FARROW J.T. (eds), Scientific Research on the Transcendental Meditation Program. Collected Papers. Vol. 1,
RFA: MERU Press, 1976 op http://www.gilray.ca/MT/MT.html (laatst bezocht op 06/10/2008); inleidende lezing Transcendente Meditatie
georganiseerd door de vzw MIVS te Brussel op 06/05/2009.
106
Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax Commission, North Carolina Court of Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 op
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (laatst bezocht op 04/09/2008); http://minet.org/steps.html, site
Meditation Information Network (laatst bezocht op 15/05/2009).
107
Meditation Practices for Health: State of the Research, Evidence Report / Technology Assessment, n° 155, AHRQ Publications n° 07E010, juni 2007, p. 29; onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
108
Informatie ontvangen tijdens een onderhoud op 26 februari 2007 met twee Belgische vertegenwoordigers van de beweging.
109
Onderhoud tussen IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
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De meditatiebeoefenaars worden aangemoedigd om zich regelmatig te onderwerpen aan een
verificatieprocedure111. De leraar, die «moet toezien op de ervaringen van diegene die dat pad volgt»112
gaat zich op die manier ervan vergewissen dat de meditatie correct wordt beoefend en staat de
beoefenaar bij wanneer deze met specifieke moeilijkheden zou kampen113.
23. De Transcendente Meditatie kan enkel worden overgebracht via zulk persoonlijk onderricht. Naar
de woorden van Maharishi Mahesh Yogi (1963): «Het is een zeer specifieke en delicate praktijk. Het
is van belang dat zij enkel onderricht wordt door een erkende leraar afkomstig van een (in het kader
van het wereldplan opgerichte) onderwijscentrum»114, dat wil zeggen een leraar die zijn opleiding en
erkenning gekregen heeft van de beweging.
Om leraar te worden (of gouverneur, een andere gangbare term binnen de beweging) moet een
residentiële opleiding van 5 maanden gevolgd worden. De prijs wordt bepaald volgens de plaats waar
de opleiding georganiseerd wordt. Zo bedroeg de kostprijs van een cursus die onlangs in Bulgarije
werd verstrekt, ongeveer 10 000 euro115. Een andere, oudere bron maakt gewag van een opleiding
bestaande uit twee cursussen met een duur van 6 tot 9 maanden, gevolgd door een stageperiode van
eveneens 6 tot 9 maanden116.
Een advertentie van de vereniging Maharishi Ved Vigyan Vishwa Vidyapeetham (India) somt een
aantal voorwaarden op waaraan de deelnemers van deze lerarenopleiding moeten voldoen: een zuiver
sattvisch* leven leiden, vegetariër zijn, in goede gezondheid verkeren en een juiste ingesteldheid
bezitten, blijk geven van devotie en een absoluut geloof in de Vedische cultuur en tradities, eenvoudig
en eerlijk zijn, tabak noch alcohol noch geneesmiddelen zonder voorschrift gebruiken117.
De leraars kunnen ook nog rehomologatiecursussen volgen118.
Volgens de vertegenwoordigers zou de beweging 24 leraars in België tellen119.
In het buitenland hebben verscheidene leraars beslist met de beweging te breken en de aangeleerde
techniek vanuit een andere context te onderrichten. Zo zijn er de Transcendente Diepte Meditatie in
Nederland120 en de vereniging Transcendental Meditation Independent UK, opgericht door twee
leraars die de organisatie in de jaren ’90 verlieten uit onvrede met de «aanmerkelijke verhoging van de
lesgelden»121.
De beweging zelf stelt dat de enige feitelijke gevolgtrekking die kan worden gemaakt uit dit vertrek is
dat «verscheidene TM-leraars ervoor gekozen hebben de techniek onder een andere naam en tegen een
lagere prijs aan te bieden door niet langer bij te dragen aan de goede doelen van de TM-organisatie, en
het ganse honorarium voor zichzelf te houden. De TM-organisatie kan zich niet garant stellen voor de
kwaliteit van het onderricht door deze TM-leraars»122.
110
«Daarna is er nog gedurende vier maanden een regelmatige opvolging, wekelijks of tweewekelijks, en bijeenkomsten voor een verificatie
en extra kennis, en ook mogelijkheden tot persoonlijke verificatie. En daarna kan de cursist de leraar steeds terug contacteren, mochten er
vragen zijn of mocht er een verificatie nodig zijn en kunnen er ook bijeenkomsten voor extra kennis bijgewoond worden », onderhoud tussen
het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 08/12/2008.
111
NEEDLEMAN Jacob, The New Religions. The Teachings of the East – their special meaning for young Americans, New York: Pocket
Book, 1972, p. 140.
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MAHARISHI Mahesh Yogi, La science de l’être et l’art de vivre, Paris: Editions Robert Laffont, 1976, p. 75.
113
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http://www.careerage.com/dispjob.php?file=/20080925/82f5185568a5b0596a8b5353a8cce2c3.html&kwd=training, (laatst bezocht op
15/07/2009).
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https://invincibleamerica.securesites.com/recertification (laatst bezocht op 17/07/2008).
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Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
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http://www.tdminfo.nl (laatst bezocht op 22/10/2007).
121
nvdv: « the substantial increase in course fees », http://www.tm-meditation.co.uk/index1.htm (laatst bezocht op 15/05/2009).
122
nvdv: « Several TM teachers have chosen to offer the technique under another name and for a lower price, by not contributing any longer
to the charitable goals of the TM organization and keep the complete fee for themselves. The TM organization does not ensure the quality of
the teaching for thoses TM teachers », commentaar vanwege de vzw MIVS op het IACSSO-werkdocument inzake Transcendente Meditatie,
09/10/2008.
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24. Eenmaal de techniek onder de knie, wordt de TM ‘s ochtends en ‘s avonds «gedurende 15 tot 20
minuten (beoefend), zittend in een gemakkelijke stoel», met gesloten ogen. «Door de TM ervaart men
een toestand van rust die tweemaal dieper is dan tijdens de slaap, waardoor stress en diepe
vermoeidheden oplossen. Zo wordt de oorzaak van de meeste ziekten [en problemen die zich in het
leven kunnen manifesteren] weggenomen (…)123. De website van de vzw MIVS meldt voorts: «Na de
afronding van de TM-basiscursus kunt (u) gebruik maken van persoonlijke begeleiding en
vervolglezingen in alle TM-centra in België»124.
IV. c. Beoogde effecten van de praktijk – Wetenschappelijkheid
25. Volgens de beweging is het transcendente bewustzijn de bron van alle scheppingskracht, het
domein van alle natuurwetten. Wanneer iemand dit diepste existentiële niveau gaat ervaren, worden al
zijn activiteiten gaandeweg geharmoniseerd met de natuurwet. De natuurwet heerst over alles in het
volmaakt geordende universum; wanneer iemand zich hiernaar richt door in contact te treden met het
«verenigde veld» stelt hij vast dat zijn bestaan «op natuurlijke wijze evolueert»125.
Volgens auteur Robert Swami Persaud lijkt de beweging zich niet te kunnen onttrekken aan de inflatie
van superlatieven die gebezigd worden om de effecten van deze techniek te beschrijven126. Volgens
Michael Hill zijn de aanspraken van de Transcendente Meditatie een stellige exemplificatie van de
thema’s «superioriteit en triomf» die naar voren zijn gebracht door socioloog Bryan Wilson, met
nadruk op «onoverwinnelijkheid», «creativiteit» en «onfeilbaarheid»127. Hij verwijst voorts naar de
strijdbare attitude van de beweging, met haar bewering dat haar vorm van meditatie superieur is aan de
andere vormen128.
De lijst van de gunstige effecten zoals gepresenteerd door de beweging, is te lang voor een volledige
weergave129. Deze omvat namelijk:
→1) Op individueel vlak
Volgens haar vertegenwoordigers levert de Transcendente Meditatie bijzonder concrete en
overtuigende resultaten op in de volgende domeinen: ontwikkeling van de intelligentie, ontplooiing
van de creativiteit, ruimere inzichten, verminderde angst, daling van de bloeddruk, minder
ziekenhuisopnames, minder geneeskundige verzorging, diepe fysiologische rust, zelfontwikkeling,
verminderd druggebruik, persoonlijke ontwikkeling, minder conflicten, minder dodelijke ongevallen,
sterker geheugen, omkering van het verouderingsproces, betere arbeidsbetrekkingen130.
→2) Op collectief vlak
26. De Transcendente Meditatie bezit een sociaal aspect dat tot uiting komt in het zogenaamde
«Maharishi Effect», aldus de beweging, een van de kernbegrippen van de organisatie en door
socioloog Mikael Rothstein als soteriologisch bestempeld131.
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nvdv: «naturally move in a more evolutionary direction », http://www.transcendentalconsciousness.com/consciousness.htm (laatst
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Volgens de beweging draagt elk individu, al dan niet willens en wetens, bij tot een collectief
bewustzijn. Dat elk individu invloed heeft op alle anderen via het collectief bewustzijnsveld geldt als
een autonoom proces, een natuurwet132. Dankzij het «Maharishi Effect», waarbij gesuggereerd wordt
dat de geestestoestand van het ene individu het gedrag van anderen vanop afstand kan beïnvloeden,
zou volgens de beweging de samenleving niet langer onderhevig zijn aan enig conflict of negatieve
invloed mits een voldoende aantal individuen de Transcendente Meditatie beoefent133. Maharishi
Mahesh Yogi beweerde aldus dat wanneer 1% van de inwoners van een stad het Transcendente
Meditatie-programma volgde, zulks een afname van de misdaad, ongelukken en ziekten in de
samenleving zou teweegbrengen134. In 1978135 begint de beweging te spreken over een «Uitgebreid
Maharishi Effect» voor de beschrijving van een situatie waarin datzelfde effect sterker is136: «de
vierkantswortel van 1% van de bevolking die samen het MT-sidhi* programma beoefent op eenzelfde
plaats leidt tot coherentie binnen het collectief bewustzijn»137.
Sinds de jaren ’70 zijn de effecten van de Transcendente Meditatie in tal van studies aan bod
gekomen, wat mede gezorgd heeft voor de popularisering van de praktijk ervan138. De beweging
verwijst naar meer dan 600 onderzoeken die verricht zijn in meer dan 200 onafhankelijke
onderzoeksinstituten, in meer dan 30 landen139.
27. In 1977 bundelden David-Orme Johnson, voormalig leraar aan de Maharishi University of
Management140, en John T. Farrow voor het eerst deze studies in een werk getiteld Scientific Research
on the Transcendental Meditation Program: collected papers, volume 1; nadien aangevuld met zes
andere delen. Uit die compilatie blijkt dat de Transcendente Meditatie enkel gunstige effecten heeft.
Volgens de vertegenwoordigers van de beweging is dit onderzoek een fundamenteel kenmerk van de
Transcendente Meditatie beweging, en bewijst dit dat zij ongevaarlijk en nuttig voor de samenleving
is141.
Andere studies over de effecten van de Transcendente Meditatie komen tot andere conclusies of
stellen de wetenschappelijke geldigheid ervan in vraag.
28. Twee studies van Peter H. Canter en Edzard Ernst concluderen ten eerste dat op basis van de
aselecte studies niet kan worden bewezen dat de Transcendente Meditatie specifieke en cumulatieve
positieve effecten heeft op de cognitieve functie, andere dan die welke in de hand gewerkt worden
door de effecten gecreëerd door de praktijk of door de verwachting/motivatie142; en ten tweede dat alle
aselecte klinische studies over de effecten van de Transcendente Meditatie op de bloeddruk die tot
2004 zijn gepubliceerd aanzienlijke methodologische tekortkomingen vertonen en mogelijkerwijs
vertekend zijn door het feit dat de auteurs ervan lid zijn van de beweging. Volgens Peter Canter en
Edzard Ernst kan bijgevolg onmogelijk worden uitgemaakt of de Transcendente Meditatie al dan niet
een cumulatief positief effect op de bloeddruk heeft143.
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nvdv: "the square root of 1% practicing the TM-Sidhi program together in one place produces coherence in collective consciousness".
TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi’s Movement: Celebrating 40 years of Success Around the World, in Enlightenment Magazine,
Juni 1998, op http://www.enmag.org/01/1history.htm (laatst bezocht op op 16.03.07).
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MELTON Gordon J., Encyclopedia of American Religions. Gale, 1999, p. 932.
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Opmerkingen van de vzw MIVS bij het IACSSO-werkdocument inzake Transcendente Meditatie, 09/10/2008.
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http://www.truthabouttm.org/truth/SocietalEffects/index.cfm (laatst bezocht op 18/05/2009).
141
« This research is a fundamental feature of the TM movement’s nature, usefulness to society and claim to being a safe and benign
organisation », opmerkingen van de vzw MIVS bij het IACSSO-werkdocument inzake Transcendente Meditatie, 09/10/2008.
142
nvdv: « no convincing evidence from randomised controlled trials that Transcendantal Meditation has specific and cumulative positive
effects on cognitive function other than those fostered by practice effects or an expectation/motivation effect », CANTER Peter H., ERNST
Edzard, « The cumulative effects of Transcendental Meditation on cognitive function. A Systematic review of randomised controlled trials »
in Wiener Klinische Wochenschrift. The middle European journal of medicine, 115, 21-22, 2003, pp. 758-766.
143
nvdv: « All the randomized clinical trials of TM for the control of blood pressure published to date (2004) have important methodological
weaknesses and are potentially biased by the affiliation of authors to the TM organization. There is at present insufficient good-quality
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Een partiële lijst van studies staat vermeld in een informatiebrief van een steungroep voor ex-leden
van de Transcendente Meditatie144.
29. Een rapport werd opgemaakt op initiatief van de University of Alberta Evidence-based Practice
Center (Canada) ten behoeve van het Agency for Healthcare Research and Quality – U.S. Department
of Health and Human Services. Dat rapport heeft betrekking op de effecten van de meditatiepraktijken,
waaronder de Transcendente Meditatie, op de gezondheid. Daarin staan de volgende conclusies
opgetekend:
«Het domein van het onderzoek naar de meditatiepraktijken en de therapeutische toepassingen ervan is
omgeven door vraagtekens. De bestaande literatuur geeft geen uitsluitsel over de therapeutische
effecten van de meditatiepraktijken. Er moet grootschaliger onderzoek worden gevoerd naar de wijze
waarop de meditatie kan worden gedefinieerd, met bijzondere aandacht voor de soorten definities. Een
nauwkeurige begripsdefinitie van de meditatie is noodzakelijk en er moeten operationele definities
worden ontwikkeld. Het gebrek aan hoogkwalitatief bewijsmateriaal maakt duidelijk dat er grotere
zorgvuldigheid aan de dag moet worden gelegd bij de keuze en omschrijving van de bestudeerde
interventies, controles, populaties en resultaten, zodanig dat de onderzoeksresultaten kunnen worden
vergeleken en de effecten van de meditatiepraktijken gemeten met een grotere betrouwbaarheid en
geldigheid. Op basis van de beschikbare bewijselementen kunnen geen vaststaande conclusies omtrent
de effecten van de meditatiepraktijken op gezondheidsvlak worden opgesteld. De verdere studies over
de meditatiepraktijken moeten uiterst nauwkeurig zijn wat hun opzet, uitvoering, analyse en
verslaggeving van de resultaten betreft»145.
30. Op verzoek van het Centrum verstrekte de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
op 25 april 2009 een advies «over de eventuele wetenschappelijke aspecten van de TM in relatie tot de
volksgezondheid en het welzijn van het menselijk individu», dat concludeert: «er bestaat thans geen
enkel sluitend bewijs voor de superioriteit van de TM ten aanzien van andere vormen van meditatie. Er
bestaat evenmin enig theoretisch argument waaruit de superioriteit van deze vorm van meditatie zou
kunnen blijken. De beweringen van de TM-beweging betreffende de wetenschappelijk vastgestelde
superioriteit van de meditatietechniek die zij voorstaat zijn dus geheel onjuist.» (cf. bijlage 2).
V. LIDMAATSCHAP VAN DE BEWEGING
31. De beweging beweert wereldwijd zes miljoen leden te tellen146. Voor België zou het aantal
ingewijden in de hierboven beschreven Transcendente Meditatie techniek tussen de 8000 en 10000
bedragen147. Een artikel uit De Standaard van 1978 stelt dat destijds 5000 personen de Transcendente
Meditatie beoefenden, verspreid over acht centra: Brussel, Antwerpen, Leuven, Hasselt, Gent, Brugge,

evidence to conclude whether or not TM has a cumulative positive effect on blood pressure », CANTER, ERNST, Journal of Hypertension,
22 (11), pp. 2049-2054, November 2004 op http://www.jhypertension.com/pt/re/jhypertension/abstract.00004872-20041100000002.htm;jsessionid=LqzYF3TB2QqwqQvFWVn2B5tyjs2GWLk0FC9fLVNNpVwspP1BCwhD!851130288!181195628!8091!-1 (laatst
bezocht op 01/07/2008).
144
A Partial Research Review. Limitations, Harms, Losses from the Practice of Transcendental Meditation, TM-EX Newsletter,
Transcendental Meditation ex-members support group, Volume VI, N° 1, Winter 1994 op http://minet.org/Documents/TM-research-review.
145
nvdv: « The field of research on meditation practices and their therapeutic applications is beset with uncertainty. The therapeutic effects
of meditation practices cannot be established based on the current literature. Further research needs to be directed towards the way in
which meditation may be defined, with specific attention paid to the kinds of definitions that are created. A clear conceptual definition of
meditation is required and operational definitions should be developed. The lack of high-quality evidence highlights the need for greater
care in choosing and describing the interventions, controls, populations, and outcomes under study so that research results may be
compared and the effects of meditation practices estimated with greater reliability and validity. Firm conclusions on the effects of meditation
practices in healthcare cannot be drawn based on the available evidence. It is imperative that future studies on meditation practices be
rigorous in the design, execution, analysis, and reporting of the results », Meditation Practices for Health : State of the Research, prepared
for the Agency for Healthcare Research and Quality, by University of Alberta Evidence-based Practice Center, Evidence Report /
Technology Assessment, n° 155, AHQR publication, n° 07-E010, juni 2007, p.6.
146
Nota vanwege de vzw MIVS gericht aan het IACSSO op 6 maart 2007 ; CLARKE Peter B. (ed), Encyclopedia of New Religious
Movements, London: Routledge, 2006, p. 573.
147
Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
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Luik en Charleroi148. Een vertegenwoordiger van de beweging die het «Maharishi Effect» (cf. infra)
aanhaalt, beweerde in dat artikel dat Malmedy tot een van de 11 000 steden behoorde waarin de
verhouding van 1 meditatiebeoefenaar op 100 inwoners bereikt was. In 1988 maakte het Belgian
Business Magazine gewag van 14 000 TM’ers in België149.
In alle gevallen gaat het om een schatting van het totaal aantal personen dat in contact gekomen is met
de beweging door het volgen van de inleidende lezing betreffende de meditatieve basistechniek die om de kwalificatie van sociologen William Sims Bainbridge en Rodney Stark te hanteren - «niets
meer inhield dan een kortstondige ervaring in zelfontwikkeling voor hen, behalve voor een miniem
aantal onder hen dat in contact getreden is met de beweging150».
32. Een analyse van de Transcendente Meditatie moet immers rekening houden met de interne
differentiatie binnen de beweging, waardoor verschillende lidmaatschapsstatuten kunnen worden
onderscheiden.
Volgens sociologen Steve Bruce en Alan Aldridge hebben de meesten deelgenomen aan de activiteiten
van de beweging in de hoedanigheid van consument. Zij hebben de basistechniek van de
Transcendente Meditatie aangeleerd zonder dat dit een verandering in hun geloofssysteem behoeft151.
Volgens Daniel Jackson gaan de meesten onder de nieuwe meditatiebeoefenaars na de initiatie
opnieuw hun eigen weg152 en blijven zij misschien mediteren,153 maar dan zonder formeel contact met
de beweging te onderhouden154.
Naast deze basis telt de beweging een vastere ledenkern die voor continuïteit en stabiliteit zorgt: «een
kern van geëngageerde leden die meer geavanceerde technieken beoefenen» zoals de sidhis* (cf.
infra)155, «een vaste kring van beoefenaars (…) die redelijkerwijs als discipelen zouden kunnen
worden omschreven »156.
Socioloog Mikael Rothstein legt uit dat de religieuze identificatie of, omgekeerd, de associatie van de
Transcendente Meditatie met de beweging van het menselijk potentieel afhangen van het feit of
iemand tot de kern van de beweging dan wel tot de periferie behoort en zich als dusdanig slechts
vagelijk met de beweging associeert en het ontologisch systeem van de Transcendente Meditatie niet
als expliciet religieus beschouwt157.
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DE ROECK Jef, Transcendente Meditatie luidt Nieuwe Tijd in. “Geen grote wereldoorlog meer”, De Standaard, 22/05/1978.
ADRIANSSENS Ivo, TM’ers, gezonder en produktiever ?, Belgian Business Magazine, 1988, n°218, p. 102.
150
nvdv: “represented nothing more than a brief experiment in self-improvement for all but the tiniest portion of those who encountered it”,
STARK Rodney, BAINBRIDGE William Sims, The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation, Berkeley / Los
Angeles / London: University of California Press, 1985 cité dans FINKE, Roger & STARK, Rodney, The Churching of America 1776-1990.
Winners and Losers in Our Religious Economy, New Brunswick – New Jersey: Rutgers University Press, 1997, p. 241.
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BRUCE Steve, Religion in the Modern World. From Cathedral to Cults, New York: Oxford University Press, 1996, pp. 179-180 ;
ALDRIDGE Alan, Religion in the Contemporary World. A Sociological Introduction, Malden: Polity Press, 2000, p. 48-50.
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nvdv: « go their private ways », JACKSON Daniel H., The Rise and Decline of Transcendental Meditation, in STARK Rodney,
BAINBRIDGE William Sims, The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation, Berkeley / Los Angeles / London :
University of California Press, 1985, p. 288.
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getiteld The Transcendental Meditation technique: A new direction for smoking cessation programs (1989), bevestigt dat « (…) 20 months
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TM-EX Newsletter, Spring 1991 op http://minet.org/Documents/miu-research.
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STARK Rodney, BAINBRIDGE William Sims, The Future of Religion. Secularization, Revival, and Cult Formation, Berkeley / Los
Angeles / London: University of California Press, 1985, p. 288.
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nvdv: « an inner core of committed members who practice more advanced techniques », ALDRIDGE Alan, Religion in the Contemporary
World. A Sociological Introduction, Malden: Polity Press, 2000, p. 50.
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nvdv: « strong inner circle of practitioners (...) who might sensibly be described as followers”, BRUCE Steve, Religion in the Modern
World. From Cathedral to Cults, New York: Oxford University Press, 1996, p. 179.
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Ook andere gevarieerde bronnen over de realiteit van de beweging in verschillende landen bevestigen
dat slechts een minderheid van meditatiebeoefenaars de stap zetten naar een hoger niveau van
verbondenheid met de beweging, bijvoorbeeld door leraar te worden158.
33. Naast de mogelijkheid om leraar Transcendente Meditatie te worden, zetten bepaalde leden hun
verbondenheid met de beweging kracht bij door te gaan leven in een «gemeenschap van
beoefenaars»159. Dergelijke gemeenschappen bestaan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten (Maharishi
Vedic City160), Groot-Brittannië (Maharishi European Sidhaland161) of Nederland (Sidhadorp, waar in
2008 ongeveer 350 volwassenen en 175 kinderen leefden162).
Het hart van die gemeenschappen is een gebouw, de Koepel genaamd, de plaats waar de volwassenen
samenkomen om gezamenlijk de sidhis* te beoefenen of tweemaal daags te mediteren. In dit gebouw
hebben ook tal van sociale activiteiten plaats163.
34. Sommige leden gaan een sterker engagement aan en nemen deel aan het programma Maharishi
Purusha*. Het gaat om een voltijds programma voor mannelijke vrijgezellen die reeds het MT-Sidhi*
programma beoefenen. Het vraagt van de deelnemer een engagement van minimaal een jaar164. Een
gelijkaardig programma bestaat voor vrouwen: het programma Mother Divine165.
De hiernavolgende informatie is afgeleid uit de conclusies van een enquête verricht door de North
Carolina Property Tax Commission toen een purusha*-groep en een mother divine-groep in Watauga
County (VS) gehuisvest waren; zij geven een indicatie van het dagelijks leven binnen die groepen:
Op 1 januari 1999 besloeg de landeigendom van het Maharishi Spiritual Center166 in Watauga County
61 percelen, goed voor 550 hectare.
De eigendom was opgesplitst in twee afdelingen: een exclusief mannelijke campus en een exclusief
vrouwelijke.
Het mannenkwartier huisvestte meer dan 300 vrijgezellen, die een purusha*-groep vormden. Elke dag
van het jaar mediteerden deze purusha* acht uur lang, van 7.00 tot 11.45 uur en van 16.30 tot 19.45
uur. De namiddag was gewijd aan activiteiten voor fondsenwerving of taken ten voordele van de
entiteiten die verbonden zijn aan het Maharishi Spiritual Center. De purusha* volgden voorts een
educatief avondprogramma, van 20.30 tot 21.15 uur: bekijken van videobeelden, bijwonen van
lezingen over de Vedische wetenschap, teleconferenties met Maharishi Mahesh Yogi, bespreking van
items rond meditatie,… Er werd de deelnemers ook gevraagd om bovenop de inschrijvingskosten
maandelijks 1000 dollar in te zamelen om hun pensionskosten en de onderhoudskosten van het
centrum te dekken.
Het vrouwenkwartier was destijds bewoond door een groep van 100 vrouwen die het Mother Divine
programma volgden, waarvan de dagelijkse collectieve meditatiepraktijk qua duur gelijkaardig is aan
die van de purusha167.

while the members of the latter in the majority of cases are siddhas (i.e. persons initiated into the TM-Sidhi techniques) and / or TM
teachers », ROTHSTEIN Mikael, Belief Transformations. Some Aspects of the Relation Between Science and Religion in Transcendental
Meditation (TM) and the International Society for Krishna Consciousness (ISKCON), Aarhus: Aarhus University Press, 1996, p. 34.
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RINK Steffen. Post on nurel-I newsgroup list, 1 April 1999. Rink’s organization: REMID, Religionswissenschaftlicher Medien- une
Informationsdienst op http://www.adherents.com/Na/Na_633.html (laatst bezocht op 02/11/2008); WOODHEAD Linda, FLETCHER Paul,
KAWANAMI Hiroko, SMITH David (eds), Religions in the Modern World, London: Routledge, 2002, p. 275; ROTHSTEIN Mikael,
Patterns of Diffusion and Religious Globalization, Temenos, n° 32, 1996, pp. 195-220 op
http://wab.abo.fi/comprel/temenos/temenos32/rothsten.htm: KAPLAN Jeffrey (ed), Beyond the Maintream: The Emergence of Religious
Pluralism in Finland, Estonia, and Russia, Helsinki: Hakapaino Oy, 2000, p. 245.
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http://www.alltm.org/groups.html (laatst bezocht op 22/06/2009) ; http://www.purusha.org/index.html (laatst bezocht op 22/06/2009).
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« The Maharishi Spiritual Center operates as a North Carolina non profit corporation exempt from state corporate income and franchise
tax, sales tax, and federal income tax as a Section 501(c)(3) non profit corporation », Maharishi Spiritual Center v. North Carolina Tax
Commission, North Carolina Court of Appeals, NO. COA01-644, 20 August 2002 op
http://www.aoc.state.nc.us/www/public/coa/opinions/2002/010644-1.htm (laatst bezocht op 04/09/2008).

20

VI. TM-SIDHI-PROGRAMMA – YOGISCH VLIEGEN
35. In 1976 introduceerde Maharishi Mahesh Yogi het MT-Sidhi*programma binnen de beweging168.
Volgens de uitleg van de vertegenwoordigers van de vzw MIVS gaat het om een «gevorderde techniek
waaronder het yogisch vliegen»169.
Deze techniek streeft hetzelfde na als de Transcendente Meditatie: de ontwikkeling en zuivering van
het zenuwstelsel, wat leidt tot een betere gezondheid en denkvermogen170. De vertegenwoordigers van
de vzw MIVS duiden het yogisch vliegen als volgt: «Het lichaam komt omhoog, zuiver door een
mentale impuls. Dit wordt subjectief ervaren door de persoon die de techniek beoefent. Hij/zij zal
hierdoor zijn/haar lichaam in actie voelen treden: de spieren trekken samen, de benen bewegen, het
lichaam komt omhoog. Afhankelijk van de ontwikkeling van het zenuwstelsel is die mentale impuls
krachtiger of minder krachtig; als de mentale impuls minder sterk is, zal het lichaam in verhouding
meer input hebben»171. Volgens hen kunnen aan de hand van het MT-Sidhi*programma naast het
yogisch vliegen nog andere capaciteiten tot ontwikkeling worden gebracht: het gevoel oersterk te zijn
of het vriendschapsgevoel te zien aangroeien172.
Het yogisch vliegen verloopt in drie stadia. Het eerste stadium bestaat in een snelle opeenvolging van
sprongen in lotushouding en wordt ervaren als een intens meditatieproces. Het tweede stadium moet
iemand in staat stellen boven de grond te zweven. In het derde stadium kan de beoefenaar vliegen in
de letterlijke zin van het woord. Volgens een reportage van National Geographic Channel over
yogisch vliegen blijkt dat «geen enkele beoefenaar voorbij het eerste stadium kon geraken»173.
VII. STRUCTUUR VAN DE BEWEGING: THE GLOBAL COUNTRY OF WORLD PEACE
36. In 2000 werd een «hercentralisering»174 van de structuren van de Maharishi Beweging
doorgevoerd toen op 7 oktober 2000, dag van Vijaya Dashami175*, Maharishi Mahesh Yogi de
oprichting van Vishwa Shanti Rashtra* (het Global Country of World Peace) proclameerde en Vishwa
Prashasak Raja Nader Ram alias Tony Nader (cf. infra) benoemde in de hoedanigheid van Maharaja
Adhiraj Rajaraam, eerste bestuurder176.
Voorgesteld als een «cruciaal initiatief voor de wereld (…) wanneer de toestand de stichting van een
vredesmacht op aarde vereist die voldoende krachtig is om (…) de destructieve krachten teniet te
doen»177, streeft het Global Country of World Peace naar de heropbouw van de hele wereld volgens de
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«totaliteit van de natuurwet» of anders gezegd volgens de wil van God178. Door elk individu op het
pad naar verlichting te leiden zal die stichting, aldus de beweging, het «aards paradijs» vestigen179.
Op 12 januari 2008 «stichtte» Maharishi Mahesh Yogi de hoofdstad van het Global Country of World
Peace. Zij is gestitueerd in de Brahmasthan* van India180. Er bestaan reeds jarenlange plannen om er
de nodige infrastructuur te bouwen voor de vestiging van 16 000181 of 24 000182 Vedische pandits* (cf.
infra).
→1) Op internationaal vlak:
37. De organisatiestructuur van het Global Country of World Peace wordt gepresenteerd als volmaakt
en duurzaam183.
 Aan het hoofd van die structuur staat de Libanees M.T.A.N.184 (alias T.N.) die de titel
Maharaja Adhiraj Rajaraam draagt. Volgens de beweging ligt de kwaliteit van zijn
wetenschappelijk onderzoek aan de basis van zijn benoeming voor die functie. In 1998
ontving hij zijn gewicht in goud voor een onderzoek dat volgens de beweging aantoont
dat «de 40 takken van de Veda en van de Vedische literatuur, waarin de mechanismen
van de schepping en van de evolutie van de natuurwet weergegeven zijn, de grondslag en
het sleutelelement van de menselijke fysiologie vormen en dat er tevens een lineaire
overeenkomst bestaat tussen de structuren en functies van de verschillende takken van de
Vedische literatuur en de structuren en functies van de menselijke fysiologie185».
Dit onderzoek wordt voorgesteld als «de grootste prestatie in de geschiedenis van de
wetenschap»186, dat zijn weerga niet kent in de vierhonderdjarige geschiedenis van de
moderne wetenschap187. Een zoekbewerking op de database www.pubmed.com leverde
echter slechts drie door T.N. gepubliceerde artikels. op, waarvan twee in het tijdschrift
Frontiers of Bioscience.
De beweging presenteert de Maharaja als de incarnatie van de stilte. Via een principe van
stilzwijgend bestuur begeleidt hij in stilte188 de activiteiten van 27 Rajas* (bestuurder),
van 8 Purusha* Rajas*, van de Eerste Minister en van 12 ministers189. De minister van
Communicatie van de beweging gebruikt volgend beeld om haar wijze van besturen te
kenschetsen: «Er is slechts één God, maar God beschikt over vele devatas* om hem te
vertegenwoordigen in tal van domeinen. Zo is de structuur van het goddelijk bestuur»190.
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present the mechanics of the creation and evolution of Natural Law, are the fundamental basis and essential ingredient of the human
physiology, and that there is a one-to-one correspondence between the structures and functions of the different branches of Vedic Literature
and the structures and functions of the human physiology », http://www.vedicknowledge.com/nader.html (laatst bezocht 21/08/2008) ;
http://globalcountry.org.uk/news.php?f=uk20050604n_6789.htm&y=2005&cat=n (laatst bezocht op 10/07/2008).
186
nvdv: « the supreme achievement in the history of science », http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=45 (laatst bezocht op
21/08/2008).
187
http://www.vedicknowledge.com/nader.html (laatst bezocht op 21/08/2008).
188
http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=12004320987985302 (laatst bezocht op 02/11/2008); citaat van P. S., Minister
van Communicatie van het World Country of World Peace in de uitzending Global Family Chat van 10/02/2008.
189
http://www.uspeacegovernment.org (laatst bezocht op 01/10/2008).
190
nvdv: « There’s only one God but God has many devatas* to represent him in many areas and that’s the structure of divine
administration », aldus P. S., Minister van Communication van het Global Country of World Peace in de uitzending Global Family Chat van
10/02/2008.
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 De Rajas*: de Rajas* zijn met 35 in totaal; deze leden van de beweging zijn
persoonlijk ingewijd door Maharishi Mahesh Yogi om toe te zien op de passende
verkondiging van de disciplines en technologieën van de beweging binnen een
welbepaalde geografische regio.
Volgens Maharishi Mahesh Yogi zijn de Rajas noodzakelijk voor het besturen van de
maatschappij omdat de democratie een erbarmelijke bestuursvorm gebleken is. Zij heeft
gefaald, «de nationale integriteit van elke natie wordt aangetast door de bestaande
oppositie binnen elke regering. Het is een rudimentair systeem dat moet worden
afgedankt»191.
 Een regering en ministers: het magazine TM News deelde zijn lezers in 2001 mee dat
Maharishi Mahesh Yogi 40 ministers had benoemd voor het bestuur van het Global
Country of World Peace. Zeven jaar later blijken zij feitelijk met 13 te zijn: een Eerste
minister en 12 ministers (één per activiteitendomein in de samenleving, zoals financiën
en planning, gezondheid, cultuur en religie, architectuur, communicatie,….)192.
 Een parlement waarvan men lid kan worden via online-inschrijving en storting van een
bedrag van 5000 dollar via kredietkaart193.
→2) Op nationaal vlak:
38. Een bestuur met dezelfde structuur als op internationaal vlak: een nationaal bestuurder wordt
benoemd en bijgestaan door 12 bestuurders, een per kennisdomein194.
Ook België heeft zijn Raja*, L.M.195,die eveneens bestuurder is van Libanon, Luxemburg, de DRC, de
Dominicaanse Republiek en Haïti. Hij nam deel aan de eerst Maharishi-verlichtingscursus die gegeven
werd aan de Maharishi European Research University (Nederland) in 2002 en vervolgens aan de Raja
Training Course in 2006196.
De deelnemers aan die Raja-opleidingsconferenties worden bij hun inschrijving geadviseerd een som
van een miljoen dollar te storten op een rekening in de Verenigde Staten197.
De nationaal directeur voor «Invincible Belgium» spreekt over zijn Raja* als het mooiste geschenk dat
Maharishi Mahesh Yogi aan België kon geven: «Met de komst van Raja* Lucien in België kreeg ons
rijk een werkelijke kroon. In het boek Manu’s Law wordt beweerd dat de Rajas* gevormd zijn uit
eeuwige godendeeltjes, ziedaar welke zegen Maharishi de wereld geschonken heeft door de Rajas* op
te leiden»198.

191
nvdv: « Maharishi said Rajas are needed to quietly administer society because democracy has proven to be a wretched system of
administration. « Democracy is a failure, », Maharishi said. « The national integrity of every country is shattered by opposition within each
government. It is a barbaric system that should be thrown out »,
http://www.globalcountry.org.uk/news.php?f=uk20040831n_nl.htm&y=2004&cat=n (laatst bezocht op 01/10/2008).
192
Aldus P.S., minister van Communicatie van het Global Country of World Peace in de uitzending Global Family Chat van 10/02/2008.
193
http://www.maharishiworldpeaceparliament.org/member_parliament.html (laatst bezocht op 10/07/2008).
194
Aldus P.S., minister van Communicatie van het Global Country of World Peace in de uitzending Global Family Chat van 10/02/2008.
195
http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=123663446128455126 (laatst bezocht op 16/07/2009).
196
http://www.globalgoodnews.com/government-news-a.html?art=1173728308179429 (laatst bezocht op 16/07/2009).
197
http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1807 (laatst bezocht op 17/08/2008).
198
nvdv: « In Raja Lucien’s coming to Belgium, our kingdom was finaly blessed with real royalty. In the book of Manu’s law, it is stated that
Rajas are made of eternal particules of the gods, so what a blessing Maharishi has given to the world by training the Rajas », aldus S. V. in
de uitzending Global Family Chat van 24/07/2008.
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VIII. MINISTERIE VAN MONDIALE WEDEROPBOUW (GLOBAL RECONSTRUCTION):
ARCHITECTUUR MAHARISHI STHAPATYA* VEDA*
39. Onder de veertig ministeries die samen het Global Country of World Peace vormen199, is het
«ministerie van mondiale wederopbouw» van bijzonder belang in de context van dit verzoek om
advies.
Uitgaande van de allesomvattende kennis van de natuurwet die besloten ligt in de Vedische literatuur
en die Maharishi Mahesh Yogi volgens zijn aanhangers opnieuw belicht heeft200, is het ministerie van
mondiale wederopbouw verbonden met de Sthapatya* Veda* - waarvan de Maharishi Beweging
beweert dat deze de architectuurregels overeenkomstig de natuurwet aangeeft201 – en met het inzicht
dat daaruit voortvloeit (establishing)202.
Verscheidene websites van de Maharishi Beweging presenteren de architectuur en stadsplanning
Sthapatya* Veda* als een van de talrijke disciplines die voortkomen uit de Vedische wetenschap van
Maharishi Mahesh Yogi203, als het oudste en belangrijkste systeem inzake ruimtelijke ordening,
stadsplanning en architectuur in overeenstemming met de natuurwet204.
Volgens de vertegenwoordigers van de beweging, en gelet op het belang dat gehecht wordt aan
bepaalde principes (met name de oriëntatie van de gebouwen, de positionering van de vertrekken in
die gebouwen, de afmetingen ervan, de kwaliteit van de gebruikte materialen)205, zorgt dit systeem
voor harmonisering tussen het individuele leven en het kosmisch leven206. De inrichting volgens dit
systeem zou ertoe leiden dat een individu in zijn dagelijks leven steeds profijt heeft van de
«evoluerende kracht van de natuurwet» en bijgevolg een uitstekende gezondheid, voorspoed en succes
in leven en werk geniet207.
40. Volgens diezelfde vertegenwoordigers zijn hieraan op individueel vlak tal van voordelen
verbonden voor degenen die gehuisvest zijn in een gebouw dat conform is aan de regels van de
Sthapatya* Veda* , een «Fortune-Creating Home»208, bijvoorbeeld: verstandigere beslissingen, meer
energie, gezondere slaap, meer sereniteit. Daarentegen kan elk ander type woning bij de bewoner
problemen veroorzaken zoals angst, depressie, chronische aandoeningen, financiële verliezen,
gebroken gezinsleven, asociaal gedrag, criminele neigingen…209 De beweging beweert dat de
«woningen die niet in overeenstemming zijn met de principes van de Vastu (…) de bewoners enkel
kommer en kwel kunnen bezorgen»210.
41. De Maharishi Beweging stelt voorts dat de toepassing van de normen volgens de Sthapatya*
Veda* een positieve invloed heeft op collectief vlak en als zodanig soelaas kan brengen voor een
aantal samenlevingsproblemen211. Dit wordt het «Maharishi Vastu* Effect genoemd».

199

http://maharishisatellite.com/EasyWeb.asp?pcpid=1738 (laatst bezocht op 28/10/2008).
http://www.francemedicale.com/genetique_transgenique2.html (laatst bezocht op 28/10/2008).
201
Celebrating Perfection in Education, s.l. : Maharishi Vedic University Press, 1997, p. 103.
202
http://maharishisatellite.com/EasyWeb.asp?pcpid=1738 (laatst bezocht op 28/10/2008).
203
Voorbeelden: http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/vedic-architecture/programmes.html ;
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf ; (laatst bezocht op 28/10/2008).
204
nvdv: « the most ancient and supreme system of country, town, village, and home planning in accord with Natural Law »,
http://www.maharishi-india.org/programmes/p4sthap.html (laatst bezocht op 28/10/2008).
205
http://tm.org/explore/vedic_architecture/index.html (laatst bezocht op 17/07/2008).
206
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf (laatst bezocht op 28/10/2008).
207
http://maharishi-programmes.globalgoodnews.com/vedic-architecture/programmes.html (laatst bezocht op 28/10/2008).
208
http://www.tmnews.net/assets/TMNewsAug2006.pdf?bcsi_scan_ADA515ECC81E6B19=0&bcsi_scan_filename=TMNewsAug2006.pdf,
p.13.
209
http://www.maharishi-india.org/programmes/p4sthap.html (laatst bezocht op 28/10/2008) ; http://dl.globalgoodnews.com/pdf/SthapatyaVeda.pdf (laatst bezocht op 28/10/2008).
210
http://www.globalreconstruction.org/French/PDF_Fr/Reconstruction-Fr_150%201.pdf (laatst bezocht op 29/10/2008).
211
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf (laatst bezocht op 28/10/2008).
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Volgens de huidige «minister van Architectuur» van het Global Country of World Peace (Dr. Eike
Hartmann)212 zal zich aldus in een bepaald land bij de bouw van alle huizen en regeringsgebouwen
overeenkomstig de natuurwet een onmiskenbare invloed van coherentie, welslagen, vrede en
ononverwinnelijkheid ten gunste van dat land ontwikkelen213. De regeringsgebouwen zijn cruciaal
omdat daar beslist wordt over het lot van een natie. De beweging haalt als voorbeeld het Witte Huis
aan, waarvan de hoofdingang georiënteerd is naar het zuiden en die «zodoende alle soorten
subversieve krachten aanzet om het gebouw binnen te dringen en aldus bij te dragen tot een thans
schier uitzichtloze, bij voorbaat verloren oorlog»214.
42. Volgens de beweging «(…) is er geen oplossing voor de - individuele of collectieve vredeskwestie mogelijk zolang de mensen niet gaan leven in huizen gebouwd volgens de Sthapatya*
Veda* (Vastu*)»215. Enkel een huis met de juiste oriëntatie volgens de Maharishi Sthapatya* Veda*
kan de bewoner beschermen tegen disharmonische invloeden van de omgeving216.
43. Teneinde dit ideaal dichterbij te brengen en ter gelegenheid van de viering van Guru Purnima* in
2005 presenteerde de Maharishi Beweging haar «Programma van Mondiale Opbouw voor permanente
wereldvrede». Hij publiceerde een «beginselverklaring» waarin «alle vastgoedmakelaars,
bouwondernemers, architecten, ingenieurs en materiaalleveranciers» opgeroepen werden enkel nog
gebouwen naar Vastu* te bouwen217.
De Maharishi Beweging evalueert eveneens de plattegrond van verschillende steden (Londen, Parijs,
Washington, New York, Rome, Berlijn, Brussel, e.a.)218. Volgens haar criteria zijn 75% van de
gebouwen van de stad Londen slecht georiënteerd.
Die kwalijke oriëntatie in samenhang met andere ongunstige kenmerken zorgt, volgens de beweging,
voor een toename van de collectieve stress op stadsniveau «die uiteindelijk een breekpunt zal bereiken
en criminaliteit, terrorisme en zelfs natuurrampen in de hand zal werken»219.
Volgens de beweging moeten alle genoemde steden idealiter wederopgebouwd worden en
heraangelegd volgens een vierstappenplan:
«- wij nemen de bestaande stad en controleren de expansie ervan middels een plan op basis van
evenwijdige routes volgens richting oost-west en noord-zuid;
- wij starten met de aanleg van vredeskolonies en satellietsteden naar Vastu* omheen de stad, vrij van
vervuiling, lawaaihinder, stress, en bij voorkeur gesitueerd in aangelegde tuinen;
- wij kunnen beginnen met het opruimen van de verstopte stadskern en deze vervangen door een
prachtig centrum – het Brahmasthan* - met parken en fonteinen;
- wij bereiken de eindfase met een uigestrekte tuinstad die ideale levensomstandigheden biedt, met
moderne communicatie- en transportmiddelen»220.
Verschillende websites zijn gewijd aan de bouw naar Vastu*, gaande van advies tot diensten van
algemene onderneming of hypotheekfirma’s221.
212

Global Family Chat, 30/08/2008 op http://212.178.154.22/EasyWeb.asp?pcpid=1470.
http://www.enmag.org/05/5welcome.htm, juni 1999 (laatst bezocht op 29/10/2008).
214
nvdv: « invites all kinds of destructive influences to enter the building, contributing to an ongoing and hopeless, never-ending war at this
time », http://www.deutsche-nachrichten-agentur.de/de/verzeichnis/bauen/bauprojekte/455061841, 01/03/2008 (laatst bezocht op
30/10/2008).
215
http://www.globalreconstruction.org/French/PDF_Fr/Reconstruction-Fr_150%201.pdf (laatst bezocht op 29/10/2008).
216
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf (laatst bezocht op 28/10/2008).
217
http://www.globalreconstruction.org/French/PDF_Fr/Reconstruction-Fr_150%201.pdf (laatst bezocht op 29/10/2008).
218
http://www.deutsche-nachrichten-agentur.de/de/verzeichnis/bauen/bauprojekte/455061841, 01/03/2008 (laatst bezocht op 30/10/2008).
219
nvdv: « which will eventually reach the breaking point and result in crime, terrorism and even natural disasters »,
http://dl.globalgoodnews.com/pdf/Sthapatya-Veda.pdf (laatst bezocht op 28/10/2008).
220
nvdv: « in Phase 1 we take the existing city and control the expansion of the city by establishing a masterplan with parallel roads in eastwest and north-south direction. (...) In Phase 2, we begin the construction of peace colonies and Vastu satellite towns around the city, which
are free from pollution, noise, and stress, and ideally set in landscaped gardens. In Phase 3, we can start to demolish the congested city
centre replacing it with a beautiful central garden—the Brahmasthan—with parks and fountains. And in Phase 4 we see the final stage of an
expanded garden city, providing ideal living conditions including modern communication and transportation systems »,
http://www.deutsche-nachrichten-agentur.de/de/verzeichnis/bauen/bauprojekte/455061841 (laatst bezocht op 26/06/2009).
221
Voorbeelden: http://viviendausa.com/public/about_us.asp ; www.globalreconstruction.org ; www.vastu-vidya.org ; http://www.maharishiindia.org/companies/c2/index.html.
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IX.

ANDERE DOMEINEN VAN DE VEDISCHE WETENSCHAP VAN MAHARISHI MAHESH

YOGI
IX. a. Maharishi Ayurveda*
44. In een CNN-uitzending in 2002 verkondigde Maharishi Mahesh Yogi een standpunt omtrent het
domein van de geneeskunde: «De geneeskunde – het domein van de geneeskunde is zeer giftig. Het is
vergeven van tekortkomingen, vergeven van die – wat wij noemen al die negatieve dingen (…) de
nevenwerkingen van de moderne geneeskunde. In mijn kamer bewaar ik een stapel van één verdiep
hoog met ongeveer acht- of tienduizend negatieve artikelen over de moderne geneeskunde. Maar de
moderne geneeskunde blijft haar weg gaan… Degenen die de moderne geneeskunde tot ontwikkeling
brengen, doen dit enkel uit geldgewin. Het heeft geen belang of mensen sterven of lijden aan meer
aandoeningen»222.
Volgens Maharishi Mahesh Yogi is deze geneeswijze te oppervlakkig om van invloed te kunnen zijn
op alle waarden die de structuren van het leven en van de ontwikkeling uitmaken.
Volgens hem kan enkel een allesomvattende aanpak die rekening houdt met alle aspecten van lichaam
en geest zorgen voor een duurzaam herstel en het behoud van de gezondheid223.
In dat verband en met het oog op het «herstel» van de Ayurveda, een «systeem van humorale
geneeskunde van Indiase oorsprong met antieke wortels»,224 gaat Maharishi Mahesh Yogi vanaf
1980225 een samenwerkingsverband aan met verscheidene door hem gekozen vaidyas* (ayurvedische
medici). Onder leiding van Maharishi Mahesh Yogi ontwikkelen zij gezamenlijk de Maharishi
Ayurveda*, ook wel de «Vedische benadering van de gezondheid volgens Maharishi» genoemd en
bezorgen zij volgens de beweging de Ayurveda* haar «volle dimensie» en «oorspronkelijke heilzame
werking» terug226.
45. De vertegenwoordigers van de beweging benadrukken dat de Ayurveda* en stellig de Maharishi
Ayurveda* vooral gericht zijn op preventie. Zij benadrukken tevens dat de Ayurveda* door de
Wereldgezondheidsorganisatie erkend is als een geneeswijze van zeer groot belang. Wat de erkenning
betreft, wordt de Ayurveda* enkel in het rapport227 WGO-strategie voor de Traditionele Geneeskunde
voor 2002-2005 vermeld als traditionele geneeswijze.
Het rapport omschrijft de traditionele geneeskunde als de «som van kennis, vaardigheden en methoden
die berusten op theorieën, opvattingen en ervaringen eigen aan een cultuur en die gehanteerd worden
om mensen in goede gezondheid te houden en om mentale en fysieke aandoeningen te voorkomen,
diagnosticeren, behandelen en genezen.
In bepaalde landen zijn de benamingen
parallelle/alternatieve/zachte geneeskunde synoniem van traditionele geneeskunde»228.
46. In de praktijk bestaan er wereldwijd verschillende consultatieplaatsen: gezondheidscentra,
kuuroorden en residentiële klinieken. Bij de consultatie wordt een diagnose gesteld door te voelen aan
de pols om na te gaan of de patiënt fysiologische onevenwichten vertoont, waarna aanbevelingen
222
nvdv: « The medicine – the field of medicine is very poisonous. It’s full of inadequacies, and full of those – what we call, all these negative
things – the side effects of modern medicine (…) I have in my room the whole height of a floor full of about eight – or ten – thousand bad
articles on modern medicine. But, modern medicine continues, continues. Those who are producing medicine, they are only producing
because they get money. It doesn’t matter if people die or suffer from any more diseases”, transcript van Larry King’s interview met
Maharishi Mahesh Yogi 12 mei 2002 op http://www.btinternet.com/~nlpWESSEX/Documents/larry-king-full.htm (laatst bezocht op
16/07/2008).
223
Maharishi Ayurveda. Gesundheit und Schönheit durch zeitloses Wissen. Katalog für Wiederverkäufer und zur Kundeninformation, p. 58.
224
OBADIA Lionel, «Iron-Man» contre les «Doctors», in Socio-Anthropologie, n°21, 2007, pp. 107-121 op http://socioanthropologie.revues.org/index1133.html (laatst bezocht op 08/05/2009).
225
http://www.ayurveda-wama.org/node/10 , site Washington Ayurvedic Association.
226
http://www.mav-seelisberg.ch/mav/mav_francais/maharishi_ayur_veda/ayurveda_mainframe.html , site Gezondheidscentrum Ayurveda
Maharishi te Seelisberg (Zwitserland) (laatst bezocht op 19/05/2009).
227
http://apps.who.int/medicinedocs/collect/medicinedocs/pdf/s2298f/s2298f.pdf .
228
Algemene methodologische beginselen inzake onderzoek en evaluatie van de traditionele geneeskunde, p. 1 op
http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_EDM_TRM_2000.1_fre.pdf .
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gegeven worden om dit te verhelpen, met name door Transcendente Meditatie en kruidenextracten229.
Wel is het zo dat de term «diagnose» niet voorkomt in het Belgisch promomateriaal van de beweging.
Daarin staat enkel te lezen dat via het voelen van de pols «een bestaand onevenwicht en de daaruit
voortvloeiende complicaties opgespoord kunnen worden»230.
De kruidenpreparaten van de Maharishi Ayurveda* worden in India231 bereid door de firma Maharishi
Ayurveda Products India232 en wereldwijd gedistribueerd door firma’s zoals MTC B.V. in
Herkenbosch (Nederland) of MAPI in Colorado Springs (VS).
Deze firma’s maken deel uit van de beweging en voldoen aan de criteria en normen (ISO e.a.) inzake
kwaliteitsbeheer233.
47. In België was er in Antwerpen een wellnesscentrum gevestigd: het Maharishi Spa voor
Schoonheid en Gezondheid, met een gecommercialiseerd aanbod aan behandelingen ontleend aan de
Maharishi Ayurveda* 234.
Nog in verband met de gezondheidsactiviteiten van de beweging in België biedt een website obligaties
te koop aan voor een bedrag van in totaal 9,2 miljoen euro met het oog op de bouw van twee scholen
van telkens acht klassen voor een groep van 400 studenten alsook een ziekenhuis met honderd bedden
in de regio Brussel235.
48. Zoals blijkt uit een BBC-reportage zijn twee artsen die Maharishi Ayurveda-producten
voorgeschreven hadden aan een aids-patiënt uit hun beroepsorde geroyeerd door de Londense General
Medical Council in 1991. De kritiek van de General Medical Council gold niet voor de ayurvedische
behandeling op zich, maar voor andere factoren zoals het gebrek aan wetenschappelijke studies ter
staving van het voorschrijven van de producten, de onwetendheid van de artsen over de samenstelling
van de voorgeschreven producten, de publicatie van een document over de Ayurveda* en aids waarin
de raad werd gegeven niet langer terug te grijpen naar de moderne geneeskunde en die bedriegelijke
beweringen bevatte over het nut van de Maharishi Ayurveda* bij de behandeling van aids236.
In zijn Beslissing van 25 oktober 1991 komt het Professional Conduct Committee van de Britse
General Medical Council tot volgend besluit: «Het is niet de taak van deze Commissie om een oordeel
te vellen over de verdiensten van verschillende behandelingsmethoden of geneeswijzen die door artsen
te goeder trouw worden aangenomen en in de praktijk gebracht. Niettemin heeft de Commissie in het
licht van de bewezen feiten in de respectieve beschuldigingen tegen elk van U geoordeeld dat u zich
beiden schuldig hebt gemaakt aan een zware beroepsfout in verband met die feiten, en beveelt zij in
beide gevallen uw naam te schrappen uit het Register237».
Volgens de vertegenwoordigers van de vzw MIVS kon een van de geschorste artsen zijn activiteiten op
wettige wijze hervatten238.

229

http://tm.org/explore/vedic_health/index.html (laatst bezocht op 17/07/2008).
Vivre, tout simplement, n°5, april / mei / juni 2007, p. 15.
231
Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
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http://www.trademart.in/MaharishiAyurvedaProducts.htm.
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Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
234
http://giftstore.qcs-rewarding.be/giftimages/4/Body%20&%20Mind_fr.pdf.
235
http://www.invincibilitytrusts.org/Belgium/bonds.html (laatst bezocht op 19/082008).
236
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A697494#back5 (laatst bezocht op 15/07/2009).
237
nvdv: « It is not this Committee’s function in this inquiry to assess the relative merits of differing forms of treatment or approaches to
medicine adopted and practised by doctors in good faith. However, in the light of the facts found proved against each of you in the respective
charges against you, the Committee has judged each of you to have been guilty of serious professional misconduct in relation to those facts
and has redirected the Registrar in each case to erase your name from the Register », Minutes of the Chalmer & Davies appearance before
the Professional Conduct Committee in 1991, overgezonden naar het IACSSO door de General Medical Council op 29/10/2008.
238
Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
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IX. b. Onderwijs op basis van bewustzijn
49. Volgens de beweging getuigt de huidige, moderne onderwijsfilosofie239 van een fragmentarische
aanpak waarbij leerlingen enkel worden geschoold in gespecialiseerde kennisdomeinen zoals de
wetenschappen, kunsten, enz.240 Deze benadering, die, volgens de beweging, «ernstige gevolgen heeft
voor elk van ons»241, beperkt «de hersenontwikkeling van het kind doordat bij de
informatieverwerking enkel specifieke hersenzones geactiveerd worden zonder dat de hersenfysiologie
zich volledig ontwikkelt»242.
Daarentegen zou Onderwijs op basis van bewustzijn, zoals geïntroduceerd door Maharishi Mahesh
Yogi in 1971, volgens de beweging elke leerling doen inzien dat elke bestudeerde discipline deel
uitmaakt van het grote geheel van het universum waartoe ook hij behoort, zoals ervaren tijdens de
meditatiesessies. Het kind treedt aldus in contact met de bron van het bestaan, de bron waaraan alle
natuurwetten van het ganse universum ontspruiten243.
50. Voor de toepassing van haar onderwijsprincipes heeft de beweging wereldwijd verschillende
onderwijsinstellingen opgericht, waaronder de Maharishi International University, die nadien een
naamswijziging onderging en voortaan de Maharishi University of Management heet244 (USA); de
Maharishi Open University245 : de Maharishi scholen van Skelmersdale (VK) en Lelystad (Nederland);
de Maharishi Vidya Mandirs246 en de Ideal Girls Schools (India).
51. De beweging beschikt niet alleen over een eigen scholennet, maar promoot daarnaast de
Transcendente Meditatie techniek in reeds bestaande scholen. Zo bestaat er in België een Comité voor
stressvrije scholen, waarvan het secretariaat gevestigd is in de gebouwen van de beweging aan de
Archimedesstraat247. Het Comité wil de scholen ertoe aanzetten twee dagelijkse rustperioden in te
bouwen in hun programma, perioden waarin de Transcendente Meditatie of het «woord van de
wijsheid»248 gebezigd wordt. De introductie van deze twee dagelijkse sessies wordt voorgesteld als een
manier om de stress bij leerlingen en leerkrachten te verminderen en het leerplezier te hervinden249.
Van 23 tot 25 april 2007 hield het Comité voor stressvrije scholen conferenties in Brussel en
Antwerpen. Deze conferenties waren bedoeld om de «opvoeders, regeringsleiders en
gezondheidswerkers een volledige introductie te geven over het Transcendente Meditatie Programma»
«en de talrijke voordelen voor leerlingen en leerkrachten»250. Voor deze conferentie werd publiciteit
gemaakt in het magazine Klasse251.
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In oktober 2007 hield het Comité voor stressvrije scholen een stand in het Salon Education de
Namur252. A. A., directeur van een instituut van de Maharishi University of Management (USA) was
er te gast253.
Op verzoek van een leerkracht zouden infosessies- en vergaderingen zijn gehouden voor de directeur
en leerkrachten van een basisschool van 200 leerlingen die «bekend staat om haar toepassing van
vernieuwende programma’s»254. Volgens een vertegenwoordiger van de vzw MIVS zou de koepel
waarvan deze school afhangt de beweging verzekerd hebben van zijn steun indien dit project zou
worden gestart.
52. In een artikel in De Morgen uit 2007 liet de beweging weten dat het Comité voor stressvrije
scholen een lap grond had gekocht in Sint-Lambrechts-Woluwe om er binnen enkele jaren te starten
met de bouw van een privéschool255.
In 2007 diende de Stichting Maharishi Global Financing Research een stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag in bij het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-woluwe voor de afbraak, op een
terrein waarvan zij eigenaar is en gelegen aan de Tollaan 74-76, van een gebouw van 6 appartementen
en de bouw van een privéschoolgebouw van ongeveer 500 m² per niveau. Het project omvat een
ondergrondse parking met 16 parkeerplaatsen, twee vergaderzalen op de gelijkvloerse verdieping, de
inrichting van 4 leslokalen op de eerste verdieping voor ongeveer 150 leerlingen, een administratieve
unit op de 2e verdieping en 6 woningen - “suites” - op de 3e verdieping.
Een openbaar onderzoek vond plaats van 21 april tot 5 mei. De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een negatief advies uitgebracht256.
Voorafgaand aan deze weigering vond de eerste steenlegging van de Invincible Belgium University
plaats op 28 oktober 2007 te Sint-Lambrechts-Woluwe in aanwezigheid van internationale
vertegenwoordigers van het Global Country of World Peace en van D.L.257.
Volgens de vertegenwoordigers van de vzw MIVS gaat het in hoofdzaak om de inplanting van een
school voor 200 leerlingen (zonder internaatfaciliteit) en van administratieve lokalen. Deze school zou
een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs bieden voor jongeren die hun middelbare school
afmaken of voor studenten in het hoger onderwijs die een bezinningsperiode wensen. Ook zou een
algemeen jaar voorafgaand aan de integratie in eender welke universiteit worden aangeboden.
De desbetreffende cursus is niet tot in de details uitgewerkt, maar de idee bestaat erin theoretische
cursussen te verstrekken in verschillende disciplines (wiskunde, aardrijkskunde,…) in het licht van het
«verenigd veld». Daarbij komt de dagelijkse praktijk van de Transcendente Meditatie technieken,
maar die geldt niet als inschrijvingsvoorwaarde voor deze toekomstige school. Deze cursussen zouden
in het Engels kunnen worden gegeven met coaching in het Frans of het Nederlands258.
53. Vermits in België de mogelijkheid tot overheidsfinanciering van het onderwijs bestaat, zegt de
beweging dat zij contact heeft opgenomen met openbare overheden, zonder echter meer in detail te
willen treden over welke overheden het gaat259. In geval van aanzienlijke subsidiëring zou de
inschrijving kosteloos kunnen zijn. In het tegenovergestelde geval zou de inschrijving mogelijk enkele
duizenden euro bedragen. Zoals reeds vermeld, biedt een website obligaties te koop aan voor een
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totaalbedrag van 9,2 miljoen euro voor de bouw van een ziekenhuis met 100 bedden en twee scholen
van acht klassen elk voor 400 leerlingen; deze website maakt ook gewag van inschrijvingskosten van
7000 euro per jaar260.
54. De beweging hoopt in België een private stichting op te richten voor de financiering van de
beurskandidaten van deze school.
Dergelijke stichtingen bestaan reeds elders in het buitenland. De meeste media-aandacht gaat naar de
David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace, door regisseur D.L.
opgericht in de Verenigde Staten in 2005261.
Sinds haar oprichting in juli 2005 heeft de stichting, aldus haar vice-voorzitter B. R., reeds voor 3
miljoen dollar in 30 scholen Transcendente Meditatie programma's gefinancierd om de TMbasiscursus kosteloos te kunnen aanbieden aan scholieren en studenten262.
55. Niet alle scholen zijn op het aanbod ingegaan. Zo was de stichting verplicht haar subsidie van
175.000 dollar aan de Terra Linda Highschool in San Rafael, San Fransisco, terug te trekken. Ouders
vonden dat de Transcendente Meditatie te dicht aanleunde bij een religie en daarom niet ontwikkeld
moest worden in het kader van een schoolactiviteit263.
 In dat verband is de zaak Alan B. Malnak, et als, Plaintiffs, v Maharishi Mahesh Yogi,
et als, Defendants, vermeldenswaard264. Eind jaren ’70 werd in New Jersey (VS) een
rechtszaak gevoerd omtrent het religieuze karakter van de Wetenschap der Creatieve
Intelligentie. Die was destijds opgenomen in het lesprogramma van openbare scholen en
werd bijgevolg gesubsidieerd. Een groep personen was van mening dat in dat geval
sprake was van een schending van het grondwettelijke beginsel van scheiding tussen kerk
en staat, en diende klacht in tegen verschillende organisaties die actief waren bij de
verkondiging van de Wetenschap der Creatieve Intelligentie en de Transcendente
Meditatie265. Op 12 december 1977 stelde de federale rechter de klagers in het gelijk, met
de uitspraak: «de Wetenschap der Creatieve Intelligentie/Transcendente Meditatie en de
onderrichting ervan, de concepten van het veld van zuivere creatieve intelligentie,
creative intelligentie en gelukzalig bewustzijn, het handboek Science of Creative
Intelligence for Secondary Education – First Year Course – Dawn of the First Year of the
Age of Enlightment en de puja*-ceremonie zijn alle van religieuze aard vanuit de optiek
van de Oprichtingsclausule van het Eerste Amendement van de Grondwet van de
Verenigde Staten, en de onderrichting ervan in de openbare scholen van New Jersey is
bijgevolg ongrondwettelijk»266. De verdedigers gingen in beroep tegen deze beslissing,
die echter op 2 februari 1979 bevestigd werd door de hogere rechtbank van
Philadelphia267.
Ook worden in de Verenigde Staten fondsen gespijsd door industriële sponsors268.
56. In België heeft de beweging een ingesloten terrein aangekocht in een woonzone met landelijk
karakter in de gemeente Walhain (Nil-Saint-Martin)269. In een brief van 29 januari 2007 informeert de
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gemeente Walhain de geadresseerde over de aanvraag vanwege de «Voorzitter van het Directoraat
voor een ononverwinnelijk België» om onverwijld een bouwvergunning voor een kolonie van 150
vertrekken te bekomen270. Een krantenartikel in Le Soir maakt gewag van een terrein van 1,63 ha
waarop de beweging «een biologische landbouwschool zou willen bouwen. Er is sprake van een
«huizenkolonie van 150 stuks» en van 300 leerlingen»271.
Na deze eerste aanvraag zou geen dossier zijn ingediend bij de dienst stedenbouw van deze gemeente.
Volgens de vertegenwoordigers van de beweging bestond het meest recente bestemmingplan voor dit
terrein in de bouw van een landbouwhogeschool waar men Transcendente Meditatie zou beoefenen, en
na enige tijd het yogisch vliegen. Dit project is thans on hold omdat de beweging blijkbaar geen
bouwvergunning kan bekomen272.
57. Ten slotte heeft het Maharishi Global Country of Peace landbouwgrond aangekocht in Dilbeek, de
gemeente die wordt voorgesteld als de plaats waar de voorvaderen van Raja* M.D. vandaan komen273.
Op 3 juni 2005 hielden leidinggevende personen van de Global Peace Government, onder wie de
Maharaja Adhiraj Rajaraam, er een ceremonie. Het ging om de eerste steenlegging van de hoofdstad
van de onoverwinnelijkheid voor de Europese Unie en het hijsen van de vlag van het Global Country
of World Peace274.
De gemeente Dilbeek blijkt sinds enige tijd met de beweging te onderhandelen over een mogelijke
terugkoop van dat terrein, dat grenst aan een sportcentrum en dat zij wenst te bestemmen voor de
aanleg van een parking. In geval van weigering tot verkoop kan zij een onteigeningsprocedure
overwegen275.
De aankoop van een stuk landbouwgrond door de beweging voor een bouwproject hoeft niet te
verbazen. Deze handelswijze wordt gepromoot door de Minister van mondiale wederopbouw om
zodoende «werkeloos rijkdom te creëren». Hierna volgt de retranscriptie van een uiteenzetting die hij
in dat verband gaf op 30 augustus 2008 in de uitzending Global Family Chat:
« Jay Guru Dev (…) Since our presentations on Guru Purnima and the announcement of
the new fee structure many people have come forward with individual consultations but
also many have asled if there is any vastu community which they could join. Living in an
ideal vastu individuality is a great thing but living in a whole vastu community of fortune
creating homes together with other siddhas and governors and integrated with peace
palaces or spas or invincibility (…) is really a much more greater thing so today we want
to think about it what could be the steps of achieving more of these vastu communities.
We cannot expect the raja from wherever he is to organize the local siddhas and
communities nor can we do this from our perspective of the global ministry. It has to be
done there where the people are directly on a local level, of course our vastu architects
are very happy to come and inspect the sight, evaluate the sight and you know work with
the group and design the houses so that is what we can from our side but I think what has
to be done locally and we want to go through the steps that someone, whoever wants to
build a vastu house, he should look around and make a list of whoever and who else in
the vicinity of the city or of the country is planning and interested in moving into proper
vastu as we all want to do so then he will have collected maybe 20 people or 30, quite a
number as they have done in France for instance where they have collected a list of at
least 30 who want to live in a vastu house and even like 30, 40 more who would be
interested in a kind of time sharing basis so it is quite a group that suddenly comes
together and for this group we suggest that we found something like an association, a
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home-owner association or a co-op or something like this so that the group is having kind
of a body, a representation and whoever is the coordinator, he will be then the vastu
director of that project. Now once we have formulated such a group which maybe have
some goals proclaimed and the statutes of a fortune creating vastu you know living you
know with additional features of ecological and sustainable and (?) technology then such
a community would be a great attraction for any maire to have so either the movement
has some land where we plan to build a school or a spa and we could maybe take half of
that for the housing colony and still build the spa and the school a little later but we
should start immediately with subdividing and parcelling the land or if in this area or in
the country the movement does not own any land then we should suggest that this group,
this association is approaching different maires in the locations which we like which we
know is auspicious by beautiful river or lake like that and even write letter to ask if land
is available and even acquire land which is agricultural so that we didn’t, you know, pay
high real estate fees and prices but we ask for agricultural land and if the maire is in
favour of our project then we don’t even buy the land. We just buy an option on the land
and then based on the approval of the community and of the maire’s approval of our
project and the building permission, then we go ahead and buy this agricultural land
which will then be re-zoned so this we have done several times successfully like once we
did it in Austria where the maire welcomed the project. He talked to the farmers himself,
they agreed on a price which is a little higher than agricultural land just to give them a
bonus. We talked to the community, made a presentation of the master plan. They
accepted and then we bought the land for a very low price. Then when the land is being
re-zoned, the net value is much higher, like 10 times, so that already is adding to our ( ?)
when we later talk to banks. The same was done by raja Bjorn in Denmark where he
brought agricultural land and got it re-zoned and then some portion of it once it was
made building land, he even sold again and made it profit right on the spot. So we are
creating wealth just by our approach and talking to the proper and to the right people
and making the proper selections. And raja Emmanuel did the same thing in Obersvelde
where he bought 12 hectares of agricultural land and the maire likes the project. Now it’s
building land so we bought it for 150 000 and now it’s worth about 2 millions so that’s
how you can create wealth without doing anything”276.
IX. c. Duurzame wereldvrede en uitbanning van de armoede als doelstellingen
58. Het bewerkstelligen van de wereldvrede en de uitbanning van de armoede worden voorgesteld als
de belangrijkste doelen van Maharishi Mahesh Yogi en zijn beweging.
In dat verband zijn doorheen de jaren diverse initiatieven genomen. Zo werd 1972 uitgeroepen tot het
jaar van het Wereldplan (World Plan). Het streven was «in de loop van deze generatie tot een
oplossing te komen voor de eeuwenoude problemen van de mensheid»277 en in het bijzonder een
ideale samenleving te creëren door de oprichting van een centrum van Transcendente Meditatie per
miljoen inwoners278.
Een World Plan Executive Council (hoofdkwartier: World Plan Administrative Centre, Seelisberg)
werd opgericht met het oog op de verspreiding van dit World Plan279. In 1973 waren er, aldus de
beweging, wereldwijd meer dan 2000 World Plan Centers280.
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59. In 1978 stelt Maharishi Mahesh Yogi, met de ontdekking van het «Uitgebreide Maharishi Effect»,
aan elke natie de Ononverwinnelijkheid voor281. De Onoverwinelijkheid wordt omschreven als een
hoedanigheid van intelligentie, wat betekent:
« - geen interne vijand;
- geen externe vijand;
- zeer coherent collectief bewustzijn van de natie;
- voorkomen van de geboorte van een vijand door stilte – neutraliseren van de negatieve tendensen
binnen de samenleving en bevorderen van de positieve waarden in het nationale bewustzijn op basis
van stilte»282.
Dankzij «hun programma om de natie tot onoverwinnelijkheid te verheffen zal iedere regering
onoverwinnelijk worden en de natie succesvol kunnen verdedigen zonder de vijand te hoeven
vernietigen omdat in het geval van een onoverwinnelijke natie de vijand eenvoudigweg niet geboren
wordt»283.
Een recentelijk aangekondigde doelstelling is de bouw van Maharishi vredespaleizen en
verlichtingcentra in de 3000 grootste steden wereldwijd284 voor de organisatie van programma’s die bij
elkeen het «kosmisch potentieel» moeten opwekken en aldus de basis leggen voor een duurzame
wereldvrede285.
→1) Munteenheid
60. In haar streven naar duurzame vrede en uitbanning van de armoede is de stichting Maharishi
Global Financing Research in 2002 gestart met de uitgifte van een eigen munt, de RAAM286. Zij is de
munteenheid in het Global Country of World Peace, met een vaste wisselkoers van 10 dollar voor 1
RAAM en wordt als betaalmiddel aanvaard in een aantal Nederlandse steden287.
De beweging riep 2006 uit tot het «Jaar van de Wederopbouw van de Planeet tot Aards Paradijs»288,
jaar één van de era van Sat-Yuga*.
In dat verband startte de stichting Maharishi Global Financing Research met de uitgifte van
obligaties289. Zij beweert dat de opbrengst van die obligaties haar in staat zou stellen een biologisch
landbouwprogramma te ontwikkelen op 2000 miljoen hectare grond in 100 landen290 en aldus het
jaarinkomen van de allerarmsten te verhogen 291. Om dat programma te kunnen opstarten zei de
beweging in december 2005 dat zij onmiddellijk ongeveer 8 triljoen euro nodig had292.
Op de obligaties zou ingetekend worden voor een periode van drie jaar. Op de vervaldag zou de
oorspronkelijke waarde terugbetaald worden aan de koper, verhoogd met rente: voor een
minimuminvestering (50 000 euro) zou de rentevoet op jaarbasis 10% bedragen, voor investeringen
281
TOMPKINS Mike, The Growth of Maharishi's Movement: Celebrating 40 years of Success Around the World, in Enlightenment Magazine,
Juni 1998, op http://www.enmag.org/01/1history.htm (laatst bezocht op op 16.03.07).
282

nvdv « Invincibility means: No enemy inside; No enemy outside; Highly coherent collective consciousness of the nation; Quietly
disallowing the birth of an enemy—quietly neutralizing the negative trends in society and increasing positive values in national
consciousness », http://www.mgcwp.org/maharishiuniversityofworldpeace/invincibility.html (laatst bezocht op 20/03/2007).
283
nvdv: «Now, with our peaceful programme to raise the nation to invincibility, every government will become invincible and successfully
defend the nation without the need for destroying the enemy, because when the nation is invincible the enemy will simply not be born »,
http://www.mgcwp.org/maharishiuniversityofworldpeace/invincibility_NL.html (laatst bezocht op 20/03/2007).
284
http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1768 (laatst bezocht op 19/03/07).
285
http://www.lexingtonpeacepalace.org/programs/globalcountry.html (laatst bezocht op 06/03/07).
286
Global Development Currency: RAAM, prospectus van de Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, blz. 13, op
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf (laatst bezocht op 18/08/2008).
287
Global Development Currency: RAAM, prospectus de la Stichting Maharishi Global Financing Research, 14/11/2006, p. 13, op
http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf (laatst bezocht op 18/08/2008) ; ROSSINGH D., Dutch
give nod to « guru currency », 05/02/2003 op http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/2730121.stm (laatst bezocht op 16/07/2009).
288
nvdv: « Maharishi’s Year of Reconstruction of the Whole World to Be heaven on Earth », GILPIN Geoff, The Maharishi Effect. A
Personal Journey Through the Movement That Transformed American Spirituality, New York, NY: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2006, p. 20.
289
« World Peace Bonds for Poverty Removal », http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (laatst
bezocht op 22/09/2008).
290
http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (laatst bezocht op 22/09/2008).
291
http://www.poverty-removal.org/french/pagef7.html (laatst bezocht op 22/09/2008).
292
http://www.globalgoodnews.com/business-news-a.html?art=1135710375721650 (laatst bezocht op 22/09/2008).

33

van 500 000 tot 950 000 euro op jaarbasis 12% en voor investeringen van meer dan 1 miljoen op
jaarbasis 15%293.
→2) Natuurwetpartij
61. In haar streven naar wereldvrede bewandelde de beweging ook de politieke weg, met de oprichting
van de Natuurwetpartij in 1992. Deze partij was actief in zestig landen, met verkiezingskandidaten in
meer dan dertig landen294.
In dat verband zijn in België twee vzw’s opgericht in 1994: Parti de la loi naturelle te Saint
Symphorien en Natuurwetpartij te Ingelmunster.
Deze partij nam deel aan de Europese verkiezingen van 1994 en behaalde toen een score van 0,6%
(ongeveer 21 000 stemmen). Zij kwam ook op bij de parlementsverkiezingen van 21 mei 1995 met een
volledige Senaatslijst. Voor de verkiezingen van de Kamer en de Vlaamse Raad nam zij in 10 van de
11 kieskringen deel, met in totaal 86 kandidaten. Zij behaalde 0,1% van de stemmen295.
Op 3 april 2004 werd door het Amerikaanse Natural Law Party Executive Committee beslist om de
activiteiten van de nationale afdelingen vanaf 30 april 2004 op te schorten296.
De redenen voor die keuze staan te lezen in een document, getiteld «Balans van 10 jaar
Natuurwetpartij»:
«De opzet van de ideale structuur van het Global Country of World Peace staat in schril contrast met
de gebrekkige werking van onze instellingen die geenszins in staat zijn hun eigen ideaal, zoals
verwoord in de Grondwet van het land, te verwezenlijken. Iedereen weet ongetwijfeld dat de
verkiezingen nooit synoniem zijn geweest voor een ideaal van harmonie, oprechtheid of integriteit.
Maar het toppunt van scherts kwam met de verkiezing van president Bush junior in november 2000
waarbij het kiessysteem van een land dat geacht wordt een modeldemocratie te zijn, duidelijk
aangetoond heeft dat verkiezingen bedrog betekenen. De president werd uiteindelijk door justitie
aangesteld onder controversiële omstandigheden en vertegenwoordigde slechts een kleine minderheid
van de Amerikaanse bevolking (ca. 20%). Akte nemend van de georganiseerde fraude waarmee
verkiezingen in diverse mate naargelang de landen gepaard gaan, hebben de Natuurwetpartijen op de
Top van hun Europese leiders te Nice van 7 tot 9 december 2000 beslist niet langer een dergelijk
systeem te ondersteunen en de tijd, middelen en energie van hun leden, die een erezaak ervan gemaakt
hebben de kleuren te verdedigen van de enige partij die wetenschappelijk onderbouwde oplossingen
voorstelt, niet langer te verdoen,; de Natuurwetpartij heeft beslist niet langer deel te nemen aan
verkiezingen in welk land ter wereld ook. Alleen de kandidaten die politiek beslagen zijn en kans
maken op een zetel kunnen voortdoen»297.
Op 17 september 2004 werd de vzw van Ingelmunster ontbonden, de documenten ervan worden
bewaard op het adres van de vzw MIVS298.
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→3) Brahmananda Saraswati Trust
62. In een afscheidsboodschap op 11 januari 2008 deelde Maharishi de oprichting van het
Brahmananda Saraswati Trust mee. Deze stichting is bij wijze van eerbetoon vernoemd naar zijn
meester Swami Brahmananda Saraswati (alias Guru Dev)299 die van 1941 tot 1953 de functie vervulde
van Shankaracharya* van Jyotir Math (Himalayaans India), met andere woorden van spiritueel leider
van een klooster in de traditie van Dansanami Sampradaya, zoals vastgelegd door de filosoof
Shankara* in de 8ste eeuw.
Bij haar oprichting kwam deze stichting onder het eeuwigdurende patronaat van Swami
Vadusevananda Saraswati, die door de leiding van de Maharishi Beweging als de huidige
Shankaracharya*van Jyotir Math wordt voorgesteld300. Sinds de dood van Swami Brahmananda
Saraswati is een polemiek ontstaan rond de toekenning van de titel Shankaracharya* van Jyotir Math
omdat drie personen hierop aanspraak maken: Vadusevanand Saraswati, Svarupananda Saraswati en
Madhavasrama301.
63. De Brahmananda Saraswati Trust wil een wereldwijde bescherming en veiligheid bieden door te
fungeren als een reservefonds voor de financiering van de vestiging en het levenslang onderhoud van
Vedische pandits* op verschillende plaatsen ter wereld. In de eerste plaatst wordt gedacht aan de
Brahmasthan* van India, waar sinds jaar en dag plannen bestaan voor de aanleg van de infrastructuur
die nodig is voor de vestiging van 16000 pandits. In de stad Fairfield (VS) bestaat het plan voor de
opvang van tussen 2 en 3000 pandits*. De eerste 375 pandits hebben zich er in oktober 2006
gevestigd.302
Pandits zijn mannen die beroepsmatig bezig zijn met de Veda*303 en opgeleid zijn in India door de
Maharishi Beweging, meer bepaald via haar opleidingstructuur Maharishi Veda Vigyan Vishwa Vidya
Peeth304. Hun activiteiten bestaan in de toepassing van de technieken die ontwikkeld zijn door
Maharishi Mahesh Yogi: Transcendente Meditatie, yogisch vliegen, Vedisch reciteren, aanroepen van
de devatas*, uitvoeren van specifieke yagyas*305 op de gepaste momenten om de nefaste invloeden
voor elk land te laten verdwijnen306.
64. In een uitzending van 8 januari 2007 verklaarde P.S., minister van Communicatie van het Global
country of World Peace, dat er plannen bestaan om in België een groep van 300 Vedische pandits* uit
te nodigen. Een tijdelijke opvangplaats voor deze Vedische pandits* zou gevonden zijn in een
vakantiecentrum te Malmedy. Vanuit die optiek zou de Raja* van België in januari 2007 de instanties
voor immigratie307 aangeschreven hebben teneinde de nodige visa/verblijfstitels te verkrijgen308. De
leiding van de vzw MIVS heeft bevestigd dat het om een denkoefening ging, een van de vele, maar niet
om een project309.
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III. CONCLUSIES
65. Het Centrum, op basis van de voornoemde elementen, binnen de begrenzingen van het wettelijke
en regelgevende kader tot instelling van het I.A.C.S.S.O. en gelet op het voorwerp van het verzoek om
advies betreffende een project inzake de bouw van een school voor het onderricht in de methodes en
technieken van de Transcendente Meditatie, overwegende
dat de Transcendente Meditatie die ontstaan is binnen een context van overdracht van meester op
discipel die kenmerkend is voor de hindoereligie omschreven wordt310 als niet-religieus311 – in weerwil
van een initiatieritueel dat alle schijn van een religieuze ritus vertoont – met erkenning van een
filosofische en spirituele dimensie voortvloeiend uit de Vedische traditie;
dat, steunend op de hindoetraditie, Maharishi Mahesh Yogi via de Transcendente Meditatie een
«wetenschappelijk geverifieerd element» wil integreren, waarvan hij beweert dat hij het herontdekt
heeft in de Veda’s, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de benaming Science of Creative Intelligence;
dat in verband met de wetenschappelijke aanspraken van de Transcendente Meditatie, de studie van
Canter & Ernst312 van 2003 concludeerde: There is no convincing evidence from randomised
controlled trials that Transcendental Meditation has specific and cumulative positive effects on
cognitive function other than those fostered by practice effects or an expectation/motivation effect;
dat deze conclusie wordt bevestigd en bekrachtigd door het advies313 van de Koninklijke Academie
voor Geneeskunde van België van 25 april 2009 dat bepaalt dat er «thans geen enkel sluitend bewijs
voor de superioriteit van de TM ten aanzien van andere vormen van meditatie bestaat. Er bestaat
evenmin enig theoretisch argument dat de superioriteit van deze vorm van meditatie laat
veronderstellen. De beweringen van de TM-beweging betreffende de wetenschappelijk vastgestelde
superioriteit van haar vorm van meditatie zijn dus geheel onjuist.» Met betrekking tot het gevaar voor
«bepaalde potentiële patiënten» zoals naar voren gebracht door de Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België in verband met de «zogenaamde wetenschappelijke publicatie van de TM»
heeft het Centrum sinds de start van zijn activiteiten nog geen enkele getuigenis ontvangen over
eventuele schade die zou verband houden met de wetenschappelijke aanspraken van de beweging;
dat de wijze waarop de vastgoedprojecten van MIVS, zoals in Nil-Saint-Martin, verlopen geen
zekerheid biedt dat de uitkomst ervan in overeenstemming zal zijn met de beginoptie;
is van oordeel dat degenen die geloof hechten aan het vermeend wetenschappelijk karakter van de
T.M. dat versterkt wordt door de bewering dat zij niet-religieus van aard is, en daarom financiële steun
zouden leveren aan het vastgoedproject van het Maharishi Institute of Vedic Science in SintLambrechts-Woluwe dat aan de oorsprong van het verzoek om advies ligt, het risico lopen dat hun
bijdrage niet bestemd wordt voor de bouw van die school, zoals aangekondigd in het project, waar
blijkt dat het project slechts deel is van een beleid inzake het activabeheer van de beweging in de
immobiliënsector, zoals de «minister van mondiale wederopbouw» laat uitschijnen in het gesprek op
blz. 37-38.
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Een lid van het Centrum nam volgend persoonlijk standpunt in en stelde voor de inleidende zin te
preciseren en te vervolledigen als volgt: «Thans, op basis van de voornoemde elementen, binnen de
begrenzingen van het wettelijk en regelgevend kader tot instelling van het I.A.C.S.S.O. en gelet op het
voorwerp van het verzoek om advies betreffende een project inzake de bouw van een school voor het
onderricht in de methodes en technieken van de Transcendente Meditatie, heeft het Centrum geen weet
van praktijken of feiten die indruisen tegen de wet en die in dat verband gepleegd zouden zijn door de
desbetreffende entiteiten. Overwegende echter…..».
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http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1768 (afgedrukt op 02/09/2009).

-
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-
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http://www.truthabouttm.org/truth/Home/AboutDavidOrmeJohnson/EducationandProfessionalExperience/index.cfm (afgedrukt op 18/05/2009).
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-
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-

http://www.truthabouttm.org/truth/TMResearch/CommitmenttoScience/index.cfm (afgedrukt
op 14/11/2008).

-

http://www.truthabouttm.org/truth/TMResearch/TMResearchSummary/index.cfm (afgedrukt
op 14/11/2008).

-

http://www.uspeacegovernment.org/ (afgedrukt op 01/10/2008).

-
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-
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-
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-
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8. Conferenties – Akten
-

Lecture by Maharishi Mahesh Yogi on June 27th 1964 at meditation guides’ summer course,
Wadahl Hotel, Gudbrandsdalen, Norway (photocopie, abîmée).

-

AAGAARD Johannes (coördinator), Workshop III, New Religious Movements, International
Association for Mission Studies, IVth Conference at Maryknoll, N.Y., 21-28 August 1978.

-

ALTGLAS Véronique, Les mouvements néo-hindous en Occident : entre ambitions
universelles et affirmation identitaire, Conference paper, Séminaire Jeunes Chercheurs,
Association Jeunes Etudes Indiennes, Rouen, 2004 sur
http://www.ajei.org/files/SJCOAltglas.pdf

9. Audio - Video
-

-

Uitzendingen Global Family Chat van 08/01/2007, 09/01/2007, 10/01/2007, 15/01/2007,
28/01/2008, 29/01/2008, 30/01/2008, 31/01/2008, 02/02/2008, 03/02/2008, 04/02/2008,
07/02/2008, 08/02/2008, 10/02/2008, 11/02/2008, 12/02/2008, 13/02/2008, 14/02/2008,
15/02/2008, 16/02/2008, 17/02/2008, 18/02/2008, 19/02/2008, 20/02/2008, 21/02/2008,
25/02/2008, 19/07/2008, 24/07/2008, 27/07/2008, 30/08/2008, 15/09/2008, 08/10/2008,
10/10/2008, 12/10/2008, 13/10/2008, 14/10/2008, 01/12/2008, 20/01/2009.
Reportage National Geographic Channel op
http://www.youtube.com/watch?v=NHwhGUo90jw&feature=related
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BIJLAGE 2: ADVIES VAN DE KONINKLIJKE ACADEMIE VAN BELGIE VOOR
GENEESKUNDE OVER DE TRANSCENTDENTE MEDITATIE
Advies van de Academie over de Transcendente Meditatie
Op 15 oktober 2008 ontving de Academie vanwege de directie van het Informatie- en Adviescentrum
inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) een verzoek om advies betreffende de Stichting
Maharishi Global Financing Research.
Het Bureau van de Academie heeft dit verzoek in overweging genomen en heeft op zijn vergadering
van 18 oktober 2008 beslist tot de samenstelling van een ad hoc-commissie onder het voorzitterschap
van prof. J. Frühling, secretaris voor het leven, en met respectievelijk prof. M.E. Faymonville (Ulg) en
prof. P. Philippot (UCL) als extern expert-leden.
De Commissie zetelde op 13 januari 2009 en werkte onderstaande tekst uit, die achtereenvolgens werd
voorgelegd aan het Bureau van de Academie tijdens zijn vergaderingen van 21 maart en 4 april 2009
en aan de Compagnie op de plenaire zitting van 25 april 2009.
VOORBERICHT
Het originele document afkomstig van de Stichting Maharishi Global Financing Research werd niet
ter beschikking gesteld van de Academie. Bijgevolg geldt haar advies enkel met betrekking tot het
werkdocument dat opgesteld is door het IACSSO en de opmerkingen van de verantwoordelijken van
de Transcendente Meditatie (TM) in België die als bijlage bij dat document gaan. Het advies van de
Academie heeft uitsluitend betrekking op de eventuele wetenschappelijke aspecten van de TM in
verband met de volksgezondheid en het welzijn van het menselijk individu.
EVALUATIE VAN HET DOCUMENT
1. Afwezigheid van specifiek effect
De beweging achter de TM beweert dat de regelmatige beoefening ervan significante verbeteringen
levert op gezondheidsvlak, zowel psychisch als somatisch. De weldadige werking ervan zou superieur
zijn aan elke andere vorm van meditatie of gelijkaardige praktijken (yoga, relaxatie, enz.). De TMbeweging beweert dat haar uitspraken gestoeld zijn op omstandig wetenschappelijk bewijsmateriaal.
Die argumenten zijn overgenomen in de opmerkingen van de verantwoordelijken van de TM in België
bij het IACSSO-verslag.
De TM blijkt immers een aspecifieke benadering te zijn, vergelijkbaar met gelijkaardige
psychiatrische of psychologische technieken, die overigens wetenschappelijk veel degelijker
onderbouwd zijn, zoals bijvoorbeeld hypnose. Heel wat relaxatietechnieken kunnen dezelfde - veelal
bescheiden of voorbijgaande - psychosomatische resultaten opleveren. Biologisch gezien lijkt er echter
niets specifieks te zijn aan de TM en kan aan deze techniek geen enkele biochemische, humorale of
morfologische verandering worden toegeschreven. Er is immers geen enkel sluitend wetenschappelijk
bewijs voorhanden waaruit blijkt dat de effecten van de transcendente meditatie een superieure status
zouden bezitten. Integendeel, een reeks studies/effecten in de vakliteratuur tonen aan dat andere
meditatietechnieken superieur zijn voor bepaalde gezondheidsvariabelen (Ospina et al., 2007).
Ten slotte toont een studie inzake functionele magnetische resonantie beeldvorming (fMRI) {OrmeJohnson DVV et al., Cognitive Neuroscience and Neuropsychology, 2006; 17:1359-63} aan dat de
TM de activering van het pijnstelsel vermindert; toch laat een andere studie {Kakigi R. et al., Eur. J.
Pain, 2005}over een andere vorm van meditatie gelijkaardige waarnemingen zien.
Ter afronding onderstrepen wij dat op basis van de bestaande wetenschappelijke literatuur geen
gevolgtrekkingen kunnen worden gemaakt omtrent de superioriteit van deze of gene vorm van
meditatie en dat geen enkel wetenschappelijk argument bevestigt dat de TM tot meer resultaten leidt
dan andere bekende relaxatiemethoden.
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2. Afwezigheid van valabele wetenschappelijke studies
De recente vakbladen (bv. Ospina et al., 2007) opperen dat bepaalde vormen van meditatie een
heilzame werking op de gezondheid hebben: daling van de bloeddruk of hartritme, verminderde stress,
subjectieve stijging van de levenskwaliteit. Onderzoeken in dat domein hebben echter vaak te lijden
onder een zwakke methodologie; zo zijn slechts een gering aantal van die studies gerealiseerd met een
geloofwaardige controlegroep of volgens een aselecte verdeling van de deelnemers binnen de
experimentele context. Dat heeft tot gevolg dat er thans geen bindende conclusies kunnen worden
getrokken over de precieze effecten van de meditatie op de gezondheid (i.e. welbepaalde soorten
technieken hebben welbepaalde effecten bij welbepaalde populaties). Het betreft dus een potentieel
onderzoeksveld voor de volksgezondheid, dat wel een de facto wetenschappelijke benadering vergt die
omvangrijker en strenger is dan de huidige.
3. Vertekening van de voorgestelde analyse
Er zijn op zijn minst twee factoren die de analyse vertekenen. Ten eerste zijn het merendeel van de
studies rond TM van de hand van personen die werken aan instituten die opgericht zijn door de TMbeweging en op haar loonlijst staan (bijv. Maharishi University, Iowa) of die TM- beoefenaar zijn. Die
studies zijn bijgevolg ruim onderhevig aan het verwachtingspatroon van de experimenteerder of aan
het zogenaamde Pygmalion-effect (Rosenthal, 1994). Ten tweede geven de vertegenwoordigers van de
TM-België in hun opmerkingen bij het IACSSO-verslag onderzoeksresultaten op arbitraire wijze
weer, waarbij zij enkel de resultaten aanhalen die hun uitspraken bevestigen en zij voorbijgaan aan de
resultaten die hun aanspraken ontkrachten. Bijvoorbeeld, blz. 19 van het verslag: de weergave van de
resultaten van het onderzoek van Alexander et al. (1989) is zuiver fragmentarisch en vooringenomen,
waarbij verzuimd wordt mee te delen dat een andere techniek dan de TM betere resultaten had
opgeleverd.
In die context is het opmerkenswaardig dat:
- het merendeel van de publicaties op naam staan van de adepten of leden van hun universiteiten
(R.K. Wallace, R. Schneider, P.J. Morehead, S.I. Nidich, A. Dow, R. Averbach, N. Lonsdorf,
M Rainforth);
- voor studies in samenwerking met andere universiteiten de statistieken vaak opgemaakt zijn
door een biostatisticus behorend tot de ‘Transcendente Meditatie beweging’ (Rainforth M);
- de groepering zich voorts wetenschappelijke werken van derden toe-eigent en de conclusies
ervan verdraait om haar eigen hypothesen te bevestigen. Zo bijvoorbeeld plagieerde Chopra in
“Ageless Body – Timeless Mind” de bijdrage van Robert Sapolsky van het werk ‘Behavioural
Endocrinology”.
4. Afwezigheid van geloofwaardige wetenschappelijke verklaringen
De TM-beweging geeft geen enkele plausibele wetenschappelijke verklaring – en geen enkel bewijs
overigens – voor de veronderstelde weldadige effecten van de TM. Integendeel, de uitleg is gestoeld
op een spirituele en metafysische theorie gebaseerd op de aard van een transcendent bewustzijn dat
verbonden is met een spiritueel en kosmisch evenwicht. Een dergelijke theorie is per definitie
onverifieerbaar en monolitisch, en onttrekt zich aan elke wetenschappelijke benadering. Wij kunnen
dus enkel besluiten dat de TM - wat haar grondslagen betreft - niet op wetenschappelijke leest
geschoeid is.
5. Pseudowetenschap: misleidende assimilatie van vaststaande wetenschappelijke concepten en
paradigmata
In hun bewijsvoering doen de TM-adepten ten onrechte een beroep op de kwantumfysica («de
kwantumtheorie van het verenigde veld». Dit amalgaam behoort tot de pseudowetenschap en deze
vermenging van de moderne fysica met het gebied van het bewustzijn wekt overigens wrevel op bij de
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echte fysici. H.R. Pagels, Amerikaans fysicus, Executive director aan de New York Academy of
Sciences en voorzitter van de Internationale Liga van de Rechten van de Mens, repliceert: «De
metafysische beweringen van de ayurveda houden geen enkel verband met de moderne wetenschap».
Deze fysicus verwerpt het idee van een daadwerkelijke band tussen de moderne wetenschap en de
metafysische beweringen van de TM-adepten, en voegt eraan toe: «Bij mijn weten zou geen enkele
gedegen fysicus het bestaan van een dergelijk verband vooropstellen zonder het publiek willens en
wetens om de tuin te leiden».
BESLUIT
Thans is er geen enkel afdoend bewijs voorhanden voor de superioriteit van de TM ten aanzien van
andere vormen van meditatie. Er bestaat evenmin theoretische bewijsvoering voor de superioriteit van
deze meditatietechniek. De beweringen van de TM-beweging omtrent de wetenschappelijk bewezen
superioriteit van haar meditatietechniek zijn dus volkomen onterecht.
De ad hoc-commissie van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België is dan ook van
oordeel dat de zogenaamde wetenschappelijke publicatie van de TM dit epitheton niet verdient en een
risico inhoudt voor potentiële patiënten, los van elke andere juridische of financiële beschouwing, die
niet het onderwerp van dit advies uitmaakt.
Referenties
- Ospina MB, Bond TK, Karkhaneh M, Tjosvold L, Vandemeer B, Liang Y, Biely L, Hooton N,
Buscemi N, Dryden DM, Klassen TP. (2007). Meditation Practices for Health: State of the
Research. Evidence Report/Technology Assessment No. 155. (Prepared by the University of
Alberta Evidence-based Practice Center under Contract No. 290-02-0023.). AHRQ
Publication No. 07-E010. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality
(toegankelijk via http://www.ahrq.gov/clinic/tp/medittp.htm)
- Rosenthal, R. (1994). Interpersonal expectancy effects: a 30-year perspective. Current
Direction in Psychological Science, 3, 176-179.
- HERS HG, de DUVE Ch., Science, non-science et fausse science: réflexion sur les chemins de
la connaissance, France, L’Harmattan, question contemporaines, 1998, 136 p., 22 réf.
KAGB, 04/04/2009
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BIJLAGE 3: VERTEGENWOORDIGING VAN DE BEWEGING IN BELGIË
I) RECHTSPERSONEN
Op 13 april 1973 wordt in Brussel de eerste vzw – van Nederlandstalige strekking – opgericht ter
vertegenwoordiging van de Maharisihi Beweging in België: Students’ International Meditation
Society - International Meditation Society (SIMS-IMS)314.
Uit raadpleging van de gegevensbanken van de Bijlagen bij het Belgsich Staatsblad en bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen blijkt dat in de loop der jaren andere rechtspersonen opgericht
zijn ter verwezenlijking van de projecten die gelanceerd zijn door Maharishi:
 1) Maharishi Global Financing Research
De Maharishi Global Financing Research is een stichting naar Nederlands recht die opgericht is bij
notariële akte van 2 juli 2001315. Zij staat vermeld in het handelsregister van de Kamer van koophandel
en fabrieken voor Limburg-Noord (Nederland) onder nummer 12045204. De maatschappelijke zetel
van de stichting, die ook de naam Maharishi Global Peace Government draagt, is gelegen aan Station
24, 6063 NP, Vlodrop, in de gemeente Roerdalen316.
Op 26 april 2006 beslist de raad van bestuur van de Maharishi Global Financing Research tot de
oprichting van een filiaal in België (ondernemingsnummer 881.563.021) met zetel in de Bredestraat 4
te 2000 Antwerpen317. Op 20 augustus 2008 werd de zetel van het Belgische filiaal verplaatst naar de
Archimedesstraat 60 te 1000 Brussel318, hetzelfde adres als de zetel van de vzw Maharishi Institute of
Vedic Science319 en de vzw European Financial Capital (zie infra).
Naar eigen zeggen werd de oprichting van de Maharishi Global Financing Research ingegeven door
een verklaring vanwege «Leraar» T.N. om te fungeren als thesaurie van het Global Country of World
Peace, een abstract land zonder grondgebied of grenzen, dat alle initiatieven omvat die voortvloeien
uit de kennis en toepassing van de “allesomvattende natuurwet” zoals herontdekt door «Zijne
Heiligheid» Maharishi MaheshYogi in de afgelopen 50 jaar320.
Het maatschappelijk doel in de statuten belast de Maharishi Global Financing Research met de
volgende opdracht: «1. De hoofdactiviteit van de stichting is om uitgangspunten en programma's te
ontwikkelen voor het elimineren van armoede en het bevorderen van onderwijs bij de arme
bevolkingsgroepen op de wereld. 2. Naast onderzoeksactiviteiten op economisch terrein, zal de
stichting de mogelijkheid onderzoeken van een «wereld-ontwikkelings-munteenheid» (zie infra) die
zal worden gebruikt in een beperkt aantal gebieden in ontwikkelingslanden over de gehele wereld,
314

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 07/06/1973.
Global Development Currency: RAAM, prospectus van de Stichting Maharishi Global Financing Research,
14/11/2006, blz. 13, op http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf
(laatst bezocht op 18/08/2008).
316
http://www.kvk.nl/handelsregister/zoekenframeset.asp?url=https://server.db.kvk.nl/TSTBIN/ZS/ZSWWW01@&zk=1, gegevensbank Kamer van Koophandel van Nederland (laatst bezocht op
21/08/2008).
317
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 09/06/2006, http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , website
Belgisch Staatsblad: gegevensbank rechtspersonen (laatst bezocht op 21/08/2008).
318
Informatie aan het IACSSO bezorgd door de voorzitter van de vzw MIVS in een mail van 20/08/2008.
319
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 28.04.08, http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , website
Belgisch Staatsblad: gegevensbank rechtspersonen (laatst bezocht op 21/08/2008).
320
Global Development Currency: RAAM, prospectus van de Stichting Maharishi Global Financing Research,
14/11/2006, blz. 15, op http://www.maharishiglobalfinancing.org/PDF/Prospectus%20Nov14%202006.pdf
(laatst bezocht op 18/08/2008).
315
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voor beperkte tijdsperioden, zulks met toestemming van de betreffende soevereine overheid, teneinde
de produktie van export-georiënteerde organische landbouwprojekten op te starten»321.
 2) Buitenlandse vennootschap Stichting Maharishi Global Financing Research
Zij draagt dezelfde naam als de hogervermelde stichting, maar heeft een ander ondernemingsnummer:
0884.886.755. Haar activiteiten in België zouden een aanvang genomen hebben in oktober 2006. Onze
opzoekingen naar haar activiteiten hebben geen resultaat opgeleverd.
 3) Buitenlandse vennootschap Stichting Maharishi Global Country of World Peace
Ondernemingsnummer: 0874.523.195. Haar activiteiten in België zouden een aanvang genomen
hebben in mei 2005. Onze opzoekingen naar haar activiteiten hebben geen resultaat opgeleverd.
 4) Vzw Maharishi Institute of Vedic Science
Opgericht te Antwerpen in 1997 (ondernemingsnummer 0462.856.383); zij heeft als doel:
«1° het volledig vermogen van het individu te ontplooien;
2° regeringsprestaties te verbeteren;
3° het hoogste ideaal van het onderwijs te verwezenlijken;
4° het eeuwenoude probleem van misdaad en alle gedrag dat ongeluk brengt aan de mensheid, uit de
weg te ruimen;
5° een zo intelligent mogelijk gebruik van de omgeving in vervulling te brengen;
6° de economische doeleinden van individu en samenleving in vervulling te brengen;
7° de geestelijke doeleinden van de mensheid in deze generatie te bereiken.
De vereniging heeft verder als doel, de verspreiding en het onderricht van de Wetenschap der
Creatieve Intelligentie, de Maharishi Vedic Science (…) het Transcendente Meditatie Programma, het
TM-Sidhi Programma, de Technologie van het Verenigde Veld zoals geleerd door Maharishi Mahesh
Yogi (of zijn medewerker) om door het onderwijzen van die technieken ieder individu de gelegenheid
te bieden het spontane gebruik van zijn volledige vermogens van geest en lichaam mogelijk te maken
en hierdoor zijn gedrag en prestaties te ontwikkelen. De vereniging heeft eveneens tot doel de vorming
en vervolmaking van leraars in de Wetenschap der Creatieve Intelligentie, de Maharashi Vedic
Science, de Transcendentale Meditatie Techniek, de Vedische Technologie van het Verenigde Veld te
bewerkstelligen»322.
Haar maatschappelijke zetel werd in 2007 verplaatst van Roeselare naar de Archimedesstraat 60 te
1000 Brussel.
 5) Private stichting naar Belgisch recht European Financial Capital
De stichting werd opgericht in 2006 en heeft als sociaal doel de «promotie van en de realisatie van: 1°
België te kronen met overwinnelijkheid. Een leven creëren gekenmerkt door geluk, voorspoed, en
perfecte gezondheid voor alle Belgen – 2° Coördinatie van Maharishi’s organisaties rond de wereld,
om zo onderwijs, gezondheid en economie te promoten. De Stichting zal deze doelstelling
bekenmaken en realiseren in zijn meest brede betekenis. Zij mag alle rechtshandelingen stellen, in de
breedste zin, tot verwezenlijking van haar doelstelling, meer specifiek door ondermeer maar niet enkel
het investeren in te kopen en verkopen van onroerende goederen »323.
Haar maatschappelijke zetel is gevestigd in de Archimedesstraat 60, 1000 Brussel.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 09/06/2006, op http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv/tsvf.htm , site
Belgisch Staatsblad: gegevensbank rechtspersonen (laatst bezocht op 21/08/2008).
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 26.03.98.
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 28.06.06.
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 6) Vzw Maharishi European University of Management
Deze vzw werd opgericht in 1996 door de vertegenwoordigers - als zodanig aangeduid voor die
gelegenheid – van de Council of Supreme Intelligence of Maharishi’s Global Administration through
Natural Law, en is verbonden aan andere entiteiten met dezelfde opdracht: de Maharishi University of
Management Nederland, Maharishi Vedic University, Maharishi Ayur-Veda University, Maharashi
Mahesh Yogi Vishwa Vidyalaya (India), Maharishi University of Management (Fairfield, Iowa).
 7) Asbl Centre védique Maharishi
Deze vzw werd opgericht in 1998 te Saint-Symphorien en heeft als doel «de verspreiding van de leer
van Zijne Heiligheid Maharishi Mahesh Yogi in al zijn vormen en met name, zonder dat deze lijst
exhaustief is, van de Wetenschap der Creatieve Intelligentie, van de Vedische Maharishi wetenschap
en technologie (met inbegrip van de Maharishi yoga, de Gandharva Ved Maharishi, de Sthapatya Ved
Maharishi, de Vedische Maharishi literatuur in verband met de menselijke fysiologie, de Vedische
Maharishi benadering van de Gezondheid, de Jyotish Maharishi, het Vedisch Maharishi
observatorium, de Maharishi Opleiding van de Leiders…), van het Transcendente Meditatie
programma, van het TM-Sidhi programma, van de Vedische Technologie van het verenigde veld en
van de verdere aspecten van de Vedische Maharishi wetenschap en technologie met het oog op de
verwezenlijking van de zeven doelstellingen van het wereldplan (…)»324. (vertaling)
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Château Maigret, rue Maigret de Priches 21, 7030 Saint
Symphorien.
 8) Asbl Société liégeoise de Méditation
Deze vzw werd opgericht in 1978 en heeft tot doel «de promotie en integratie van het Transcendente
Meditatie programma (T.M.-programma en T.M.-Sidhi programma) en van de Wetenschap der
Creatieve Intelligentie (W.C.I.) in de provincie Luik»325. (vertaling).
De vereniging is belast met de verspreiding van het T.M.-progamma, maar niet met het onderricht
ervan. Zij conformeert zich naar de beslissingen van de Executive Council for the Age of
Enlightenment, een nationaal orgaan waarvan de leden, die door Maharishi zijn aangesteld, toezien op
de kwaliteit van het onderricht in de T.M. in België.
De maatschappelijke zetel was eerst gevestigd in de rue Donceel 4A te 4000 Luik en vervolgens
verplaatst naar de rue Saint Adalbert 5bis te 4000 Luik.
 9) De vzw Stichting Ideale Samenleving Hasselt
Zij werd opgericht in 1988, met als doel de « promotie en integratie van het Transcendente Meditatie
Programma (TM-Programma) en de Transcendente Meditatie-techniek (TM-Techniek) en van de
Wetenschap der Creatieve Intelligentie (WCI) in de provincie Limburg, ter bevordering van de
geestelijke en lichamelijke gezondheid van de mens, het geestelijk evenwicht en de verruiming van het
menselijk bewustzijn en aldus ter bevordering van de vooruitgang van alle kennis, kunsten,
wetenschappen, onderwijs en onderwijsmethoden en bij te dragen tot de culturele integratie en het
creëren van een ideale samenleving”326.
Ondernemingsnummer: 0435.050.641
Maatschappelijke zetel: Tommelenstraat 33, 3500 Hasselt.
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 10) Vzw Stichting Ideale Samenleving Limburg
Opgericht in 1978.
Ondernemingsnummer: 0418.130.970.
Maatschappelijke zetel: Tommelenstraat 33, 3500 Hasselt.
 10) Vzw Stichting Ideale Samenleving Vlaams Brabant
Opgericht in 1977
Ondernemingsnummer: 0419.575.775
Maatschappelijke zetel: Dorpsstraat 226, 3078 Kortenberg.
 11) Vzw Stichting Ideale Samenleving Leuven
Opgericht in 1978.
Ondernemingsnummer: 0418.770.774.
Maatschappelijke zetel: Doornstraat 29, 3370 Boutersem.
 12) Vzw Stichting Ideale Samenleving Brugge
Opgericht in 1983.
Ondernemingsnummer: 0425.452.391.
Maatschappelijke zetel: 8000 Bruges.
 13) Andere vzw’s hebben bestaan maar zijn thans ontbonden
- de vzw Students’ International Meditation Society - International Meditation Society, ontbonden in
2006.
Deze vzw werd opgericht in 1973. Zij omvatte in haar schoot meer bepaald de raad van de leraars
Transcendente Meditatie. De leraars zijn opgeleid door Maharishi of zijn medewerker, en door hen als
enigen gemachtigd om de T.M. techniek te onderrrichten. Deze raad was voorgezeten door de
nationale leidinggevende, aangesteld door Maharishi of zijn mandataris327.
- de vzw Association for the Advancement of the science of Creative Intelligence werd in vereffening
gesteld in 2005. De activa werden overgeheveld naar de vzw MIVS328.
- In haar streven naar wereldvrede heeft de beweging zich in het verleden ook op het politieke pad
begeven met de oprichting in 1992 van de Natuurwetpartij, die in zestig landen actief was en in meer
dan dertig landen opkwam bij verkiezingen329.
In dat verband zijn in België twee vzw’s opgericht in 1994: de Parti de la loi naturelle
(ondernemingsnr. 0453.978.212 – Maatschappelijke zetel rue Maigret de Priches 21, 7030 Saint
Symphorien) en de Natuurwetpartij (ondernemingsnr. 0453.657.320 – maatschappelijke zetel
Ketenstraat 8, 8770 Ingelmunster).
Op 3 april 2004 besliste het Amerikaanse Natural Law Party Executive Committee de activiteiten van
de nationale afdelingen vanaf 30 april 2004 op te schorten330. De redenen voor die keuze staan te lezen
in een document, getiteld «balans van 10 jaar Natuurwetpartij»:
«De opzet van de ideale structuur van het Global Country of World Peace staat in schril contrast
met de gebrekkige werking van onze instellingen, die geenszins in staat zijn hun eigen ideaal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 07/06/1973.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, 08/02/2006.
329
CLARKE Peter B., (ed.), Encyclopedia of New Religious Movements, London: Routledge, 2006, p. 574
330
http://www.natural-law.org/letter.html (laatst bezocht op 23/02/2007)
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zoals verwoord in de Grondwet van het land, te verwezenlijken. Iedereen weet ongetwijfeld dat
de verkiezingen nooit synoniem zijn geweest voor een ideaal van harmonie, oprechtheid of
integriteit. Maar het toppunt van scherts kwam met de verkiezing van president Bush junior in
november 2000 waarbij het kiessysteem van een land dat geacht wordt een modeldemocratie te
zijn, duidelijk aangetoond heeft dat verkiezingen bedrog betekenen. De president werd
uiteindelijk door justitie aangesteld onder controversiële omstandigheden en vertegenwoordigde
slechts een kleine minderheid van de Amerikaanse bevolking (ca. 20%). Akte nemend van de
georganiseerde fraude waarmee verkiezingen in diverse mate naargelang de landen gepaard
gaan, hebben de Natuurwetpartijen op de Top van hun Europese leiders te Nice van 7 tot 9
december 2000 beslist niet langer een dergelijk systeem te ondersteunen en de tijd, middelen en
energie van hun leden, die een erezaak ervan gemaakt hebben de kleuren te verdedigen van de
enige partij die wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voorstelt, niet langer te verdoen; de
Natuurwetpartij heeft beslist niet langer deel te nemen aan verkiezingen in welk land ter wereld
ook. Alleen de kandidaten die politiek beslagen zijn en kans maken op een zetel kunnen
voortdoen»331.
Op 17/09/2004 werd de vzw van Ingelmunster ontbonden332.

II) ACTIVITEITEN VAN DE BEWEGING IN BELGIE
 1) Cursussen/Lezingen
 De vzw Maharishi Institute for Vedic Science organiseert thans inleidende lezingen over de
Transcendente Meditatie (Engels, Frans, Nederlands), cursussen Vedische zang, Vedisch koken,
Jyotish, Sthapatya Veda en lezing van de pols.
Vragen om informatie over de cursussen dienen te worden gericht aan:
MIVS - Archimedesstraat - 1000 Brussel - Tel.: 02/230.61.54 – e-mail:
ayurveda.admin@skynet.be
De publiciteit wordt gemaakt in gratis voor het grote publiek verspreide magazines, met advertenties
voor dat soort lezingen. Zij verscheen in het aprilnummer van Vivre tout simplement333 in 2007 en in
het aprilnummer van Agenda +334 in 2009.
Onlangs nog heeft de Maharishi Beweging in België nieuw promotiemateriaal ingezet: affiches
werden aangeplakt tegenover haar gebouw aan de Archimedesstraat en een brochure (« the 20 minutes
that could change your life ») is beschikbaar in haar lokalen335.
Deze programma’s konden destijds ook worden gevolgd in het Maharishi Centrum voor Verlichting
(Vredespaleis), « een tijdelijk project in een gehuurde ruimte »336, in de Bredestraat 4 te 2000
Antwerpen.
Op dit adres bevond zich eveneens een wellnesscentrum: het Maharishi Spa voor Schoonheid en
Gezondheid, met een aanbod aan behandelingen ontleend aan de Maharishi Ayurveda 337.
 Van 23 tot 25 april 2007 hield het Comité voor stressvrije scholen conferenties in Brussel en
Antwerpen. Deze conferenties waren bedoeld om de «opvoeders, regeringsleiders en
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gezondheidswerkers een volledige inleiding over het Transcendente Meditatie Programma te geven»
«en de talrijke voordelen voor scholieren en leerkrachten»338.
In het najaar (oktober) hield het Comité voor stressvrije scholen een stand in het Salon Education de
Namur339. A. A., directeur van een instituut van de de Maharishi University of Management, was er te
gast340.
Het secretariaat van het Comité voor stressvrije scholen is gevestigd in de gebouwen van de beweging
in de Archimedesstraat341. Het Comité heeft als doel de scholen ertoe aan te zetten twee dagelijkse
rustperioden in te bouwen in hun programma, perioden waarin de Transcendente Meditatie «or the
word of wisdom»342 wordt beoefend.
Volgens een vertegenwoordiger van dat comité zou op verzoek van een leerkracht infosessies en vergaderingen gehouden zijn voor de directeur en leerkrachten van een basisschool van 200 leerlingen
- «well known for its application of innovative programmes»343. Volgens diezelfde vertegenwoordiger
zou de koepel waarvan deze school afhangt de beweging hebben verzekerd van zijn steun indien dit
project zou worden opgestart Wij konden onmogelijk achterhalen om welke school het zou gaan.
 In de loop van 2008 werden in België twee vervolmakingcursussen georganiseerd ten behoeve van
de sidhas van het land (TM-sidhi refresher course). De eerste cursus werd gegeven door de
administratrice van het TM-sidhi programma voor Nederland en werd gevolgd door 12 sidhas. De
tweede werd in Brussel georganiseerd en werd gevolgd door 11 sidhas.
 Andere vergaderingen met meditatiebeoefenaars en sidhas werden in de loop van het jaar gehouden
op verschillende plaatsen in België. De vergaderingen legden de nadruk op het belang van de
groepspraktijk van de programma’s. Zij vingen aan met een groepsprogramma, gevolgd door een
visuele uiteenzetting over recente gebeurtenissen in het bestaan van de Maharishi Beweging: het
congres van de Rajas in januari 2008, de Mahasamadhi van Maharishi en de daaropvolgende
ceremonies in India. Vervolgens kwamen de nieuwe administratieve structuur, geleid door de
Maharaja Adhiraj Rajaraam, alsook de projecten van de Raja voor België er aan bod.
Op 22 juni zouden tussen 70 en 80 personen deze vergaderingen bijgewoond hebben en heeft er zich
in Gent een nieuwe groep gevormd die regelmatig samenkomt voor een collectieve
meditatiepraktijk344.
 Er worden diners georganiseerd in de gebouwen aan de Archimedesstraat waarop de programma’s
van Maharishi worden voorgesteld aan «ambassadors, government officials and business leaders»345.
De opzet is een wekelijks diner te houden voor de «wealthy of Belgium» met het oog op de nodige
fondsenwerving voor de projecten van het Global Country of World Peace346.
 2) Verkoop van producten
Verschillende afgeleide producten (boeken van Maharishi, preparaten Maharishi Ayurveda, cd van
Maharishi Gandharva,…) zijn te koop via:
- MIVS (Brussel)
- Maharishi Centrum voor Verlichting (Antwerpen)
- Maharishi Ayur & Gandharva Veda (Ingelmunster)
338
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 3) Onderhoud websites
De enige nog actieve website die vanuit België beheerd wordt en die reclame maakt voor de
Maharishi Beweging schijnt http://www.tm-mt.be te zijn; een website met beperkte inhoud.
Andere zoals http://server1.info/maharishivredespaleis.bex/ ; http://www.mcv-antwerpen.be of
http://www.stressfreeschools.be blijken niet meer geüpdatet of kunnen zelfs niet langer worden
bezocht.
 4) Projecten in het kader van de mondiale wederopbouw
 De Maharishi Global Country of Peace heeft landbouwgrond aangekocht in Dilbeek, de gemeente
die wordt voorgesteld als de geboorteplaats van Raja* M.D.347.
Op 3 juni 2005 hielden leiders van de Global Peace Government er een plechtigheid. Het ging om de
eerste steenlegging van de hoofdstad van de onoverwinnelijkheid voor de Europese Unie en het hijsen
van de vlag van het Global Country of World Peace348.
Sinds enige tijd onderhandelt de gemeente Dilbeek met de beweging over een mogelijke terugkoop
van dat terrein, dat grenst aan een sportcentrum en dat zij wenst te bestemmen voor de aanleg van een
parking. In geval van weigering tot verkoop kan zij een onteigeningsprocedure overwegen349.
De aankoop van een stuk landbouwgrond door de beweging voor een bouwproject hoeft niet te
verbazen. Deze handelswijze wordt gepromoot door de Minister van mondiale wederopbouw om
zodoende «werkeloos rijkdom te creëren». Hierna volgt de retranscriptie van een uiteenzetting die hij
in dat verband gaf op 30 augustus jongstleden in de uitzending Global Family Chat:
« Jay Guru Dev (…) Since our presentations on Guru Purnima and the announcement of
the new fee structure many people have come forward with individual consultations but
also many have asled if there is any vastu community which they could join. Living in an
ideal vastu individuality is a great thing but living in a whole vastu community of fortune
creating homes together with other siddhas and governors and integrated with peace
palaces or spas or invincibility (…) is really a much more greater thing so today we want
to think about it what could be the steps of achieving more of these vastu communities.
We cannot expect the raja from wherever he is to organize the local siddhas and
communities nor can we do this from our perspective of the global ministry. It has to be
done there where the people are directly on a local level, of course our vastu architects
are very happy to come and inspect the sight, evaluate the sight and you know work with
the group and design the houses so that is what we can from our side but I think what has
to be done locally and we want to go through the steps that someone, whoever wants to
build a vastu house, he should look around and make a list of whoever and who else in
the vicinity of the city or of the country is planning and interested in moving into proper
vastu as we all want to do so then he will have collected maybe 20 people or 30, quite a
number as they have done in France for instance where they have collected a list of at
least 30 who want to live in a vastu house and even like 30, 40 more who would be
interested in a kind of time sharing basis so it is quite a group that suddenly comes
together and for this group we suggest that we found something like an association, a
home-owner association or a co-op or something like this so that the group is having kind
of a body, a representation and whoever is the coordinator, he will be then the vastu
director of that project. Now once we have formulated such a group which maybe have
some goals proclaimed and the statutes of a fortune creating vastu you know living you
know with additional features of ecological and sustainable and (?) technology then such
a community would be a great attraction for any maire to have so either the movement
has some land where we plan to build a school or a spa and we could maybe take half of
347
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that for the housing colony and still build the spa and the school a little later but we
should start immediately with subdividing and parcelling the land or if in this area or in
the country the movement does not own any land then we should suggest that this group,
this association is approaching different maires in the locations which we like which we
know is auspicious by beautiful river or lake like that and even write letter to ask if land
is available and even acquire land which is agricultural so that we didn’t, you know, pay
high real estate fees and prices but we ask for agricultural land and if the maire is in
favour of our project then we don’t even buy the land. We just buy an option on the land
and then based on the approval of the community and of the maire’s approval of our
project and the building permission, then we go ahead and buy this agricultural land
which will then be re-zoned so this we have done several times successfully like once we
did it in Austria where the maire welcomed the project. He talked to the farmers himself,
they agreed on a price which is a little higher than agricultural land just to give them a
bonus. We talked to the community, made a presentation of the master plan. They
accepted and then we bought the land for a very low price. Then when the land is being
re-zoned, the net value is much higher, like 10 times, so that already is adding to our ( ?)
when we later talk to banks. The same was done by raja Bjorn in Denmark where he
brought agricultural land and got it re-zoned and then some portion of it once it was
made building land, he even sold again and made it profit right on the spot. So we are
creating wealth just by our approach and talking to the proper and to the right people
and making the proper selections. And raja Emmanuel did the same thing in Obersvelde
where he bought 12 hectares of agricultural land and the maire likes the project. Now it’s
building land so we bought it for 150 000 and now it’s worth about 2 millions so that’s
how you can create wealth without doing anything”350.
 In mei 2006 werd een weekend in het teken van de Vastu georganiseerd. Twee hectaren land die
aangepast zijn aan de vereisten van het Vastu-systeem zouden gevonden zijn te Marilles. De beweging
zegt dat daar het eerste Belgische Vastu-huis is gebouwd351; tot nu toe het enige352.
 De beweging heeft tevens een ingesloten terrein aangekocht in een woonzone met landelijk karakter
in de gemeente Walhain (Nil-Saint-Martin)353. In een brief van 29 januari 2007 informeert de
gemeente Walhain de geadresseerde over het verzoek vanwege de «Voorzitter van het Directoraat
voor een onoverwinnelijk België» om onverwijld een bouwvergunning voor een kolonie van 150
vertrekken te bekomen354. Een krantenartikel in Le Soir maakt gewag van een terrein van 1,63 ha
waarop de beweging «een biologische landbouwschool zou willen bouwen. Er is sprake van een
«huizenkolonie van 150 stuks» en van 300 leerlingen»355.
Na deze eerste aanvraag zou er geen dossier ingediend zijn bij de dienst stedenbouw van deze
gemeente. Volgens de vertegenwoordigers van de beweging omvatte het laatste plan voor de
bestemming van dit terrein de bouw van een landbouwhogeschool waar men Transcendente Meditatie
zou gaan beoefenen, en na enige tijd het yogisch vliegen. Dit project is thans on hold omdat de
beweging geen bouvergunning blijkt te krijgen356.
 In een uitzending van 8 januari 2007 verklaarde P.S., minister van Communicatie van het Global
country of World Peace, dat er plannen bestaan voor de uitnodiging van een groep van 300 Vedische
350
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pandits* in België. Een tijdelijke opvangplaats voor deze Vedische pandits* zou gevonden zijn in een
vakantiecentrum te Malmedy. Vanuit die optiek zou de Raja van België in januari 2007 de instanties
voor immigratie357 aangeschreven hebben teneinde de nodige visa/verblijfstitels te verkrijgen358.
De leiding van de vzw MIVS heeft bevestigd dat het om een denkoefening ging, een van de vele, maar
niet om een project359.
Op 22 september 2008 was geen enkel dossier ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken of bij de
Belgische Ambassade te New Delhi in het kader van de activiteiten van het Global Country of World
Peace. Niettemin kon de aanvraag ingediend worden onder het mom van een andere vereniging. De
Schengen-regeling maakt bovendien de indiening van de visumaanvraag voor België via de
diplomatieke vertegenwoordigingen van andere landen mogelijk360.
 Op 9 oktober 2008 zou de schenkingsakte ten gunste van de beweging ondertekend zijn; het ging om
de schenking van een terrein door een Belgische sidha361. De beweging zou plannen hebben om op dat
terrein van 1 hectare, gezegend door de Raja voor België, een kuuroord en twee scholen te bouwen362.
Mogelijks gaat het om het project waarvoor oproepen tot obligaties verspreid zijn op het internet via
de volgende url: http://www.invincibilitytrusts.org/Belgium/bonds.html. Deze website biedt obligaties
te koop aan voor een totaalbedrag van 9,2 miljoen euro waarmee in het Brussels Gewest de bouw van
twee scholen van acht klassen elk voor een totaal van 400 studenten (met inschrijvingskosten voor die
scholen naar rato van 7000 euro per jaar) en een ziekenhuis met 100 bedden zou worden bekostigd.
 In 2007 diende de Stichting Maharishi Global Financing Research een stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag in bij de gemeente Sint-Lambrechts-woluwe voor de afbraak, op een terrein
waarvan zij eigenaar is en gelegen aan de Tollaan 74-76, van een gebouw van 6 appartementen en de
bouw van een gebouw van ongeveer 500 m2 per niveau voor een privéschool. (cf. Deel 2 van het
document: punt 52 punt 55).

357
358

http://www.globalgoodnews.com/world-peace-a.html?art=1168718461137290 (laatst bezocht
http://www.globalcountry.org/EasyWeb.asp?pcpid=1809 (laatst bezocht op21/08/2008).

op 10.08.08).

Onderhoud tussen het IACSSO en de vertegenwoordigers van de vzw MIVS, 8/12/2008.
Mail van 22/09/2008 aan het IACSSO vanwege de Dienst Vreemdelingenzaken.
361
Aldus S. V., nationaal bestuurder, in de uitzending Global Family Chat, 08/10/2008.
362
Aldus S. V., nationaal bestuurder, in de uitzending Global Family Chat, 24.07.08.
359
360

107

BIJLAGE 4: GLOSSARIUM
Advaita Vedanta

Ayurveda

Bhagavadgita
Brahman

Brahmasthan

Brahmaan

Devatas
Guru
Gurudeva
Guru Purnima

Japa
Jyotisa
Karma

Hoofddoctrine binnen de Indiase filosofie; Advaita* betekent nondualisme en is de meest verspreide vorm van Vedanta*. Zij beschouwt
in fine de pluraliteit als de manifestatie van een non-dualistische
realiteit.
Bekendste vertegenwoordiger van die filosofische visie is Shankara*.
Volgens hem is de fenomenale wereld in zijn veelheid slechts een
illusie (maya), een schijnwerkelijkheid. Die illusie leidt tot
onwetendheid (avidya), bron van lijden voor het individu.
Als enige realiteitsprincipe geldt brahman*, het Absolute, het pure,
eeuwige, niet-gekwalificeerde zijn. Het is van dezelfde aard als atman,
de individuele ziel (het individuele zelf).
De onwetendheid ontstijgen is dus de schijnwerkelijkheid ontstijgen
en de eenheid die van nature bestaat tussen brahman* en atman
verwezenlijken. Die bewustwording maakt het kennen van de
Waarheid mogelijk en leidt tot de bevrijding (moksha) die het
ontsnappen uit de wedergeboortecyclus (samsara) markeert.
«Wetenschap van de levenskracht», de traditionele geneeskunde van
het oude India. Zij staat voor een levenshygiëne die vooral gericht is
op preventie en benadert de mens vanuit een allesomvattende visie
‘lichaam-geest’.
Volgens de Transcendente Meditatie beweging is zij het oudste en
beste gezondheidssysteem ter wereld.
«Lied van de Heer», mystiek lied uit het epische gedicht
Mahabharata. Het verhaalt het onderricht over de bevrijdende plicht
(karmayoga) vanwege Krishna aan de mens (Arjuna) op het slagveld.
Lange tijd aanduiding voor de gewijde tekst van de Veda* in zijn
geheel. Eindigt in de Upanishaden* met de benoeming van het
universele principe, het Absolute gelegen in de essentie van alle
dingen, eraan voorafgaand en erboven uitstijgend.
Eigenschap van de Vedische architectuur; duidt op het centrale punt
(van een streek, land, gebouw,…) waarrond de dingen moeten worden
opgebouwd omdat, aldus de Transcendente Meditatie beweging, het
de plek is die de meeste holistische waarden van de natuurwet bezit.
Benaming voor de hogere kaste (varna) binnen de hindoesamenleving
of voor een lid van die kaste. Leiden de religieuze plechtigheden en
zijn hoeder van de Vedische wet, met andere woorden van het gewijde
woord dat geïncarneerd is in de Veda*.
Goden van het hindoeïstisch of Vedisch pantheon.
Leraar, spirituele gids of meester.
Meester die vereerd wordt als levende god.
Feest bij volle maan (purnima) van de maand asadha (≈juli-augustus)
van de traditionele hindoekalender. Geïnspireerd door de wijze Vyasa,
samensteller van de teksten van de Veda*. Ter viering van het belang
van de relatie tussen meester en leerling.
Het opzeggen van gewijde woorden, met lage stem.
Een van de 6 handleidingen van de hulptakken van de Vedische kennis
(vedanga). Behandelt de astrologie en de traditionele studie van de
sterren en planeten (navagrahas).
Duidt op de accumulatie van de verdiensten en fouten in de loop van
de voorbije levens alsook op de wet van de beloning van het gedrag uit
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Kshatriya

Maharishi
Mantra
Pandit
Prana
Puja
Purusha

Raja
Samadhi

Sattvisch

Sat Yuga

het verleden, waarvan het huidige leven of een toekomstig leven de
vruchten draagt.
Tweede van de 4 kasten (varna) van het Vedisch
maatschappijsysteem, de nobele klasse der strijders en koningen die
belast is met de ordening in de wereld en de bescherming van de hele
samenleving; haar macht is gelegitimeerd door de hiërarchische
onderwerping aan de brahmanen. Duidt eveneens op een lid van deze
kaste.
Etymologisch afgeleid van maha, «groot» en rishi, «wijze». Volgens
de Transcendente Meditatie beweging is hij degene die via een proces
van interne perceptie de Veda* kent en toepast.
Etymologisch afgeleid van man, «gedachte» en tra, «instrument».
Rituele formule waarvan de precieze recitatie voorgeschreven is door
een meester (guru*).
Eretitel gegeven aan een erudiet, vaak een brahmaan*, die onderlegd
is in de verschillende takken van de Vedische kennis en het Sanskriet.
Adem. In de Upanishaden* en alle yogastelsels betekent prana de
lichamelijke energie, verbonden aan de scheppende adem en het
ademhalingsproces.
Een huldigingsplechtigheid of dankceremonie, individueel of in groep,
ter ere van een uitverkoren godheid of eerbiedwaardig persoon: guru*,
ouder, gastheer, enz.
Reus opgevoerd in de Rig Veda waarvan de rituele verminking geleid
heeft tot de opeenvolgende scheppingen van de verschillende delen
van het universum.
Duidt tevens op het spirituele beginsel of de kosmische orde, een
mannelijk beginsel dat geactiveerd wordt door zijn tegenpool: het
dynamische vrouwelijke principe van de natuur.
De Transcendente Meditatie beweging omschrijft deze als oneindige
stilte, niet-gemanifesteerde stilte van het Zelf.
Koningstitel
Vanuit etymologisch oogpunt een totale (sam) fixatie (dhi) van de
geest op (a) het ding. Wordt gebruikt in verschillende yogavarianten
om het doel van de yogapraktijk aan te geven.
Hogere
bewustzijnstoestand waarin de vereniging met brahman* wordt bereikt
en het karma* opgeheven; een toestand waarin de beoefenaar de
zekerheid bekomt dat er een einde komt aan de reïncarnatiecyclus aan
het einde van zijn aardse leven.
Volgens de filosofische school Samkhya bestaan alle manifestaties in
de natuur (prakrti), volgens gevarieerde verhoudingen, uit drie
fundamentele elementen/kwaliteiten (guna): tamas (inertie, duisternis),
rajas (energie, passie) en sattva (zuiverheid). De proportionele
verhouding tussen de 3 guna verklaart de interne en externe
verschillen tussen de wezens. Een sattvisch parsoon bezit sattva als
overheersende guna: het authentieke, verdienstelijke, zuivere,
lichtende element. Sattva leidt tot verlichting; het is licht, schenkt
vreugde, het ontwaken en ontwikkeling van de ziel.
De eschatologische doctrine (leer van het einde der tijden) binnen de
Vedische traditie berust op een cyclische opvatting van de kosmische
tijd volgens een lang tijdperk (mahayuga) dat opgedeeld is in 4
opeenvolgende tijdperken (yuga):
- sat yuga, ofwel Gouden Tijdperk;
- tetra yuga, ofwel Zilveren Tijdperk;
- dvapara yuga, ofwel Bronzen Tijdperk;
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Shankara

Shankaracharya
Siddhi

Sthapatya Veda

Upanishad

Vaidyas
Vastu
Veda

- kali yuga, ofwel Ijzeren Tijdperk.
Tijdens sat yuga heersen orde en harmonie, gevolgd door de
verloedering van de moraal en van de vroomheid die leidt tot het
verval van de wereld en de verslechtering van de
levensomstandigheden.
De cyclus (mahayuga) eindigt in een ontbinding (pralaya) die zich na
100 cycli (kalpa, een dag in het leven van Brahma, scheppende God)
op meer radicale wijze herhaalt (mahapralaya) met de volledige
absorptie van elke bestaansvorm in God.
Volgens het merendeel van de bewegingen binnen de Vedische traditie
staat onze tijd gelijk aan kali yuga, waarbij de overgang naar sat yuga
pas binnen enkele duizenden jaren zal worden voltrokken.
De Transcendente Meditatie beweging beweert daarentegen dat deze
overgang plaatsgevonden heeft in 2006, dat door Maharishi Mahesh
Yogi uitgeroepen is tot jaar 1 van het tijdperk sat yuga.
Indiase filosoof uit de 8ste eeuw, een van de bekendste en
invloedrijkste denkers uit India. Werd sannyasin (asceet die in de 4de
en laatste levensfase is getreden), discipel van Govinda en legt zich via
hem en diens voorgangers toe op het onderricht van de Vedische
meester Yajnavalkya. In zijn commentaren bij de Upanishaden*, de
Bhagavadgita* en de brahmasutra neemt hij de stelling aan, bekend
als Advaita* ofwel het absolute non-dualisme, omdat hij slechts één
realiteitsprincipe erkent: de overeenstemming atman-brahman*.
Stichtte 4 kloosters in verschillende delen van India. In elk van deze
kloosters zijn spirituele meesters (shankaracharya*) tot op vandaag
elkaar opgevolgd; zij hielden zich vaak bezig met politieke en sociale
problemen, waarbij zij een aanzienlijke invloed uitoefenden op de
bevolking.
Eretitel gedragen door de leermeesters (acharya) van de Veda*, of de
spirituele meesters die elkaar zijn opgevolgd aan het hoofd van de 4
grote kloosters (matha), gesticht in India door de filosoof Shankara*.
Magische krachten, één van de acht bovennatuurlijke canonieke
machten van de Veda: de macht om te krimpen, te groeien, licht te
worden en op te stijgen, zijn passies uit te doven en alle macht, de
onweerstaarbare wil, de superperceptie en de goddelijke suprematie te
verwerven.
Gerangschikt onder de Upa Veda* (geheel van aanvullende teksten op
de Veda*), duidt op het geheel van de teksten die handelen over de
bouw. In zijn geheel beschrijft dit corpus van teksten de stadsbouw of
de oprichting van gebouwen, met zowel beschouwingen over
oriëntatie, verhoudingen of keuze van materialen als mythologische
passages en gedetailleerde instructies over de uit te voeren rituelen.
Speculatieve teksten opgesteld tussen de 8ste en 3e eeuw voor onze
tijdrekening. Vormen het «esoterische» gedeelte van de Veda. Zijn
toegespitst op de overeenkomsten tussen de verschillende plannen van
de persoon, rite en kosmos; de ultieme overeenkomst is die van de
individuele ziel (atman) en het Absolute (brahman*).
Expert in ayurvedische* geneeskunde.
Geheel van de traditionele theorieën en kennis over architectuur
binnen een Vedische context.
Heeft de betekenis van «kennis », «wetenschap»363. Het gaat om de
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De term «wetenschap» wordt hier begrepen in zijn ruimere toepassing, en niet als een geheel van theorieën
met betrekking tot fenomenen die gehoorzamen aan wetten; verifieerbare en falsifieerbare theorieën door
experiment.
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oudste gewijde teksten die ten grondslag liggen van de Indiase
beschaving. Worden verkondigd als de openbaring (shruti) van een
eeuwige boodschap als veruiterlijking van het Absolute (brahman*);
woord dat visionaire wijzen uit de oudheid (rishi) aanschouwd hebben
en omgezet in klanken. In den beginne werden deze teksten mondeling
overgedragen alvorens zij op schrift werden gesteld. Zij omvatten de
Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda en Atharva Veda.
Vedanta

Vijaya Dashami

Vishwa Shanti Rashtra
Yagyas

«Einde» of «slot» (anta) van de Veda*, duidt op hetzij de
upanishaden*-literatuur die de conclusieve hoofdstukken van de
Vedische canon vormt, hetzij de school (darshana) van de Vedanta,
gebaseerd op de conclusies uit de Upanishaden*. Een van de 6
orthodoxe scholen van het hindoeïsme. Er zijn 3 hoofdinterpretaties
van de Vedanta:
- l’Advaita Vedanta* ;
- de Visistha Advaita, met Ramanuja als bekendste vertegenwoordiger.
Volgens hem zijn atman, het individuele Zelf, en brahman, het
Absolute, van verschillende aard. Brahman* is een persoon wiens
oppervorm ontoegankelijk is, maar die zich in de schepping
manifesteert. In dat licht is de eerste weg naar de bevrijding (moksha)
toewijding aan God (bhakti);
- de Dvaita Vedanta, met Madhva als bekendste vertegenwoordiger.
Hij stelt dat atman, het individuele Zelf, geheel onderscheiden en
afhankelijk is van brahman, het Absolute; een persoonlijke God als
suprême oorzaak van de wereld.
Gemeenzaam bekend als Durga Puja*, feest dat gevierd wordt tijdens
het wassen van de maan in de maand asvina (≈september/oktober)
van de traditionele hindoekalender. Gedenkt de overwinning van de
godin Durga op de demon Mahisasura, opgetekend in één van de 18
Purana (verhalen opsteld tussen de 4de en 14de eeuw).
Sankrietvertaling van de uitdrukking «Global Country of World
Peace» binnen de Transcendente Meditatie beweging.
Rituelen opgetekend in de Vedische literatuur; moeten de persoon
voor wie zij bedoeld zijn voorspoed en vrede brengen.
Binnen de Transcendente Meditatie beweging worden zij uitgevoerd
door de pandits*, na de vaststelling van het astrologisch thema van een
persoon teneinde de gebeurtenissen met mogelijk negatieve impact op
die persoon te verwijderen, of de negatieve tendensen te drukken
alvorens zij zich manifesteren.
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