inlerview: Victor Bockus

Bii de presenlolie von het boek in Perscentrum
Nieuwspoorl in Den Hoog wos iedereen hei
over één ding eens: een boek ols dit kon olleen
geschreven worden door Mourice de Hond; ol
ioren is hii in Nederlond degene die op
deskundige wiize oongeeft welke mogeliikheden internet en de compuier ons kunnen
bieden en oon welke voorwoorden voldoon
moel worden om inlernet optimool te
gebruiken. lk hod het genoegen bil de presentolie von het boek qon het tofeltie le zilten
somen met de twee zonen von Mourice, Morc
en Michel. Het wos fiin te merken hoe
betrokken ze zich voelden bii hun voder.
ln "De viifde dimensie" beschriift Mourice de
Hond de onbegrensde mogeliikheden die
internel momenteel biedt en in de toekomst

kon goon bieden. Dot is voor ons lheropeulen
ook inferessonl. Misschien vergis ik me, mo<lr
ik heb hei idee dot wii niet voorop lopen in het
gebruik von olle mogeliikheden die de compuler ons biedt. Mourice heefi mii oon het
denken gezel over die mogeliikheden. Zo
beschrilft hii de mogeliikheid von videotweeweg- communicotie woorbii we met elkoor in conlocl sloon vio internet. We kunnen
ons hierdoor in een qndere wereld bevinden
don de wereld woorin we lichomeliik oonwezig
ziin. Die ondere wereld noemt Mourice: de
viifde dimensie. Deze viifde dimensie heeft
eigen kenmerken en biedt eigen mogeliikheden. Mqurice noeml de computer in het koder
von deze mogeliikheden een 5-D converter. Hii
legt in het boek uit hoe we de weg noor een

26

nieuwe wereld ziin ingeslogen en hoe we door
succes in kunnen hebben. Voorts kun ie in het
boek een groot oontol oonbevelingen vinden
olsmede voorbeelden von een goede en minder
goede morketing. Zeker te gebruiken voor onze
proktiik, welke immers ook een bedriif is.
Wof ik verder boeiend vind in het boek is de
wijze woorop Mourice in "De viifde dimensie"
geschreven heeft over ziin belevenissen mei
Newconomy. Voor hem mookte het werk bii
Newconomy deel uil von de weg noor een
nieuwe wereld. Kinesiologen ziin gewend le
kiiken noor de progrommo's die iemond
honleert bii het vormgeven von ziin leven. Die
von Mourice hebben bii mii respect ofgedwongen. "De viifde dimensie" kon ik von horte bii
iullie oonbevelen.

lk go er von uit dol we proberen door middel
von technologie de ervoringen uii de fysieke
wereld zo dicht mogeliik te benoderen. Als
voorbeeld geef ik de uitzending von live voeibolwedstriiden, die heel erg liiken op de ervoring die ie opdoet ols ie in het slodion zit. Dus
dot houdt in dot ols echle videolweeweg goof
onlsloon, ols glosvezel uitgerold is noor ieder
huis en kontoor, dot poiiënt en theropeut indien
gewenst of noodzokeliik ook op die monier contocl mel elkoor kunnen opnemen. Moor ik geef
in miln boek oon dot bepoolde conioclen oltild
voor het grootste deel in de fysieke wereld
zullen bliiven besioon en ik denk dot het conlqct
lussen lheropeui en potiënt dooronder volt.
Moor ols de potiënt biivoorbeeld niet kon reizen
of ie ver weg woont, kon dit toch een monier
ziin woorop de theropeut contqci heeft. Zo kon
ik me ook voorstellen dot de theropeul een
videospreekuur houdt. Dot liikt me nu ql uit-

voerboor en zol zeker drempelverlogend
werken.

lk heb me bii orlsen erover verboosd hoe long
het geduurd heefi voordoi de poiiëntenodministrolie in een computer werd opgeslogen.
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Heel long werd er nog met koortenbokken
gewerkt. Niet long nodot ze op compuiers
woren overgegoon werd uitgesproken (hoor je
erg vook in vergeliikbore siluoties), 'iommer
dql we dit niet veel eerder hebben gedoon'.
Moor ols ik mel ze spreek over hel gebruik
moken von iniernei om up-to-dote informolie
over specieke zieklen te bekiiken don merk ik
dot ze nog ofhoudend ziin. Dot wordl de volgende grens die overschreden moet worden,
woorbil miin orts me niei olleen hel recepl voor
de mediciinen geeft, moor ook de website(s)
oongeeft woor ik relevonte informotie over een
bepoolde ziekte kon vinden en kon lezen over
ondere potiënten mel vergeliikbore klochten.
Uiteroord odviseer ik iheropeulen om net ols
orlsen optimool te goon digiioli-seren.

Vonuit de voorbeeldfunctie von miin ouders
heb ik het progrommo meegekregen miin
geluk/tevredenheid te ontlenen oon het feit

dot onderen (voorol binnen miin gezin)
blii/gelukkig ziln met wol ik voor ze {kon)

doen. Tevens hod miin voder ols motlo "wie
bong is kriigr ook kloppen'en ook op dot punt
gof hii ols progrommo een duideliik voorbeeld
(ook vio ziin gedrog in de Tweede Wereldoorlog, woor ik vonuit mensen die hem loen
kenden veel verholen over heb gehoord).
Verder hodden miin ouders de instelling om ols
er iets mis wos gegoon geen verwiiten te uiten,
moor te werken oon de oplossing von het
probleem. Onbewust, ten slolte, moor dot
merkle ik pos veel loter, bleek ik ook een progrommo opgedoon te hebben dot typisch is
voor'tweede generoiie kinderen' (dus kinderen
von mensen die in de concenlrotiekompen
hodden gezelen), nomeliik dot ik miin ouders
volledig wilde ofschermen von wot don ook
wot ze nog meer piin zou kunnen doen, zelfs
ten koste von mezelf.

oon gedoon heb wol menseliik binnen miin
vermogen log om hei geheel ie lolen slogen
en dot ik doorover oltiid open en eerliik ben
geweest. En onderziids omdot ik voortdurend

lk denk dot het belongriiksfe is ie niei ollereersl
bezig goot houden met de vroog 'woorom is
me dit nu overkomen?', c.q. ie zoeken noor
degeen oon wie ie de schuld kunt geven. Deze
vorm von zelfbeklog trekt ie immers verder de
diepte in.
Door hqrd te werken oon de oplossing (en
doorin -op den duur- ook le slogen) kon een
probleem heel veel posilieve energie geven.
Meestol heb ik op deze wiize problemen
oongepokt.
Op zokeliik terrein is dit notuurliik vele molen
gebeurd, dot is logisch. Moor in miin privé
leven is doi ook het gevol geweesl. De ziekte
en het overliiden oon borstkonker von miin
vrouw is door een goed voorbeeld von. Toen
we hoorden dot er sproke wos von uilzooiingen noor hel hoofd en ze min of meer
opgegeven wos, hebben we somen in de lootste vier moonden von hoor leven er een hele
posilieve ervoring von gemookt. Ook de lootste levensdogen von miin voder hebben we
met z'n ollen iol een positieve gebeurtenis
gemookl.

begreep woorom mensen bepoolde beslissingen nomen - ook ols ik hef doormee volledig
oneens wos enlof ze mii of hei bedrilf heel erg
beschodigden. Alleen zog ik het een oontol
molen niet op tiid oonkomen, wonl onders hod
ik het kunnen voorkomen. Vonuit miin oplossingsgerichtheid zou ik in stoot ziin geweesl
om bii voorbeeld somen mei de commissorissen von Newconomy destilds een oplossing te
vinden, die oon olle wensen von de betrokkenen zou voldoon hebben. Moqr door me niel le
beirekken in hun overleg en overwegingen en
vervolgens mel een foute oplossing le komen
voor hei bedriif in een soort 'slikken of stikken'
oonpok kon ik niel onders doen don de slog in
le goon.

Jo, ik denk dot dit een goed voorbeeld is. Moor
ols ik don eerliik ben don is dot de viifde
dimensie, wonl deze wos er ol long, ierwiil de
dimensie die ik in miin boek bespreek pos no

1880 gestort is en olleen moor mogeliik is
door de technologie die we sindsdien hebben
ontwikkeld (lelefonie, rodio, televisie, compuler, internet).
Nieuwe technologie is niet oltiid succesvol,
zelfs niet ols ie obiectief zou kunnen beredeneren dot het voordelen biedt boven de
oude siluolie. Er ziin redenen wqorom mensen
het ol don niet zullen goon gebruiken. ln mijn
boek geef ik vier regels woor hel nieuwe oon
moet voldoen, voordot hei echi -mossoolgebruikt wordt. De belongriikste doorvon is dot
het de gebruiker een heel groot voordeel moel
bieden boven de oude situolie, wont onders
goot men niel over op het nieuwe.

Enerziids omdot ik wist en weet dot ik er olles
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Weri heeft kinesiologie voor-

lets onders is dot ik ook eryoren heb dot in
sommige gevollen een iournolist koste wot hel
kosl een bepoold beeld von me wilde geven.
Zelfs nodot ik een lilst mef correcties hod
opgegeven von obiectief horde en conlroleerbore feiten kwom dot die iournolist niet uit en
werden er nog sleeds gebeurtenissen gepubliceerd die nooit gebeurd woren. En heloos
met forse gevolgen. Zo werd in een concept
ortikel over mii in Quote gesteld dot ik miln
boek'donkzii de snelheid von het licht' niet zelf
geschreven hod, omdot ik niet kon schrijven. lk
meldde toen dot ik ol meerdere boeken hod
geschreven en gof het emoilodres von de eindredocteur op die miin lezing kon bevestigen. Er
werd geen conloct met hem opgenomen en in
het ortikel stond vervolgens dot bronnen bii hef
bedriif hodden gemeld dot het boek door een
student wos geschreven en ik geen letier zelf
geschreven hod. Zo wos het ortikel doorspekt
mel onwoorheden en insinuoties en dot wos
niet per ongeluk, moor opzefieliik. Door kqn ik
wel heel erg kwood over worden.

iou betekend?

lk kwom oorspronkeliik een joor geleden bii ie
voor een probleem wooryon ik docht dot het
iets fysieks wqs woi in feite los slond von de
moeiliike siluoties wqorin ik zof, zowel zokeliik
ols privé. Dot fysieke probleem hod ik ol een
ioor, zonder dot de reguliere gezondheidszorg
door een oplossing voor hod. Moor vonuit de
kinesiologie bleek dot het noost een duideliik
'fysiek' probleem ook iets te ziin dot sterk beïnvloed werd door wol zich in miin leven oon hel
ofspelen wos. Door oon hel somenhongend
geheel le werken wos het probleem wooryoor
ik kwom snel opgelost. Moor bleef ik bij ie
komen om ook nodelige effecfen von doi
somenhongend probleem slerk le doen verminderen, c.q. weg le nemen. En doqrdoor
ben ik beler goon onderkennen wol er mei mil
oon de hond is. Als le goot begrijpen woor je
fysieke problemotiek werkelilk door komt don
kon ie eryoor zorgen dot de oorzook doorvon
weggenomen wordl of dot je de weg weet om
minder ruimte te geven oon het probleem. Dot
bedoelde ik ols ik schriif dot ie me energie en
richting hebt gegeven.

Een kinesioloog heeft ook een preventieve
tosk in de gezondheidszorg. Hoe probeer iii
gezond te bliiven?
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lk geloof niet dot ik door echt bewust mee
bezig ben. Moor ik ben nooit begonnen met
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roken en drink ook geen olcohol. Moor dot is
niel vonuil een bewuste keuze rondom miln
gezondheid, moor omdol ik het gewoon niet
lekker vind.

Allereerst wot ik bii de vorige vroog oongeef.
Te beseffen en helder te hebben wot het effect
is op mezelf von dotgene wol er om me heen
gebeurt. Doornoosl heb ik no miin vertrek bii
Newconomy besloten een ioor een soboticol te
nemen. Doi houdt in dqt ik voor het eersl no
mijn siudie niet -hord- heb gewerkt en dus veel
fijd hod om over ondere zoken no te denken.
lets wol ik doorvoor niet zo veel deed. lk ben
doorbii voor mezelf nogegoon wot me precies

Wol wil ie op deze wereld ochterlolen?

lk heb niel zo een gevoel dot ik een bepoolde
missie heb en iets dus op deze wereld wil
ochterlolen. Moor ols je kinderen hebt gekre-

gen don probeer le notuurlilk wel ze te
beschermen en ze bepoolde dingen mee te

gelukkig mookl en hoe de relotie is met de
mensen om me heen en wot doorbii miin biidroge nu eigenliik is.
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geven. Moor ook dot klinkt zwoorder don ik het
in de proktijk doe. Belongriik vind ik ze
vertrouwen te geven en ze zoveel mogeliik te
steunen bil de keuzes die zii doen, ook ols miln
eigen keuzes onders geweest zouden ziin. lk
besef moor ol te goed dot de wereld heel snel
veronderl en dus ondere eisen oon hen stelt
don oon mij.
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Uit mijn scheidsrechterservoring weei ik dot
bepoolde gebeurtenissen door iedereen verschillend kon ziin woorgenomen en dot er dus
vook niet een echle woorheid is. Juist doorom
kon ik begrijpen woorom mensen bepoolde
dingen willen ook ols ik het doormee niel eens
ben.

Victor Bockus
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