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Merkwaardige prikkels

D e Franse koloniale autoriteiten in Hanoi namen een wet aan: ze zouden
betalen voor iedere dode rat die werd ingeleverd. Zo wilden ze de ratten-

plaag de baas worden. De wet leidde ertoe dat men ratten ging fokken.
In het China van de negentiende eeuw werd een vindersloon uitgeloofd

voor dinosaurusbeenderen. De boeren groeven bewaard gebleven dinosaurus-
beenderen op, sloegen ze kapot om per stukje bot te worden uitbetaald.

De raad van commissarissen van een onderneming beloofde het manage-
ment een bonus bij het bereiken van een doel. Wat gebeurde er? De managers
spendeerden meer energie aan het bereiken van allerlei secundaire doelen dan
aan winstgevend ondernemen.

Het zijn allemaal voorbeelden van de ‘incentive superresponse-neiging’
(vertaald betekent het iets als ‘grote gevoeligheid voor prikkels’). Het gaat hier
om het in eerste instantie banale gegeven dat mensen reageren op prikkel-
systemen. Daar zitten twee merkwaardige aspecten aan. In de eerste plaats

veranderen mensen hun gedrag snel
en radicaal zodra er prikkels in het
spel zijn. In de tweede plaats reageren
mensen op de prikkels, maar niet op
het doel achter de prikkels.

Goede prikkelsystemen zorgen
ervoor dat doel en prikkel met elkaar
in overeenstemming zijn. Een voor-

beeld: in het oude Rome moest de ingenieur van een brug onder de boog staan
als de brug werd geopend. Een tamelijk goede aansporing om de brug stabiel
genoeg te bouwen. Slechte prikkelsystemen daarentegen schieten aan het
doel voorbij of maken de zaak alleen maar erger. Zo zullen bankmedewerkers
die worden betaald per afgesloten kredietovereenkomst een ellendige krediet-
portefeuille opbouwen.

Lange tijd heb ik me afgevraagd waarom mensen zich in de Middeleeuwen
in het zadel hebben geslingerd om aan de kruistochten deel te nemen. De
lastige rit naar Jeruzalem duurde minstens zes maanden en voerde door vijan-
delijk gebied. Dat alles was de deelnemers bekend. Waarom dan toch zo’n
gevaarlijke onderneming? Een kwestie van prikkelsystemen. Kwam iemand
levend terug, dan mocht hij zijn oorlogsbuit behouden. Stierf hij, dan ging h ij
automatisch als martelaar het hiernamaals binnen – met alle benefits die de
status van martelaar beloofde. Hij kon er alleen maar op vooruit gaan.

Het is idioot om advocaten, architecten, adviseurs, accountants of rij-
instructeurs naar hun inspanningen te betalen. Deze mensen leven van de
prikkel zoveel mogelijk inspanningen te leveren. Spreek daarom van tevoren
een vaste prijs af. Een medisch specialist zal er altijd belang bij hebben u zo
uitgebreid mogelijk te behandelen en te opereren – zelfs als het niet nodig is.
Hoe luidt het oude spreekwoord ook weer? ‘Vraag nooit een kapper of je haar
geknipt moet worden.’

Conclusie: wees op uw hoede voor de incentive superresponse-neiging. Als
het gedrag van een mens of een bedrijf u verbaast, vraag u dan af welk prikkel-
systeem erachter zit. Ik garandeer u dat u 90 procent van het gedrag zo kunt
verklaren. Hartstocht, geestelijke zwakheid, psychische stoornissen of k wa a d -
heid maken er hoogstens 10 procent van uit.

Belegger Charlie Munger liep eens een hengelsportwinkel binnen. Opeens
bleef hij voor een rek staan, pakte er een opvallend glinsterend plastic aasvisje
uit en vroeg de winkeleigenaar: „Zeg, kicken vissen echt op dit spul?” De man
glimlachte: „Charlie, we verkopen niet aan vissen.”

ROLF DOBELLI

v© De Zwitser Rolf Dobelli schreef het boek De kunst van het heldere
denken. 52 denkfouten die u beter aan anderen kunt overlaten

Deze week een citaat van de Franse filosoof en essayist Alain (1868-1951): ‘Als
een man niets kan opbouwen of afbreken is hij erg ongelukkig.’ De inzending
is van Kaisa Hyrylä uit Noordwijk, die haar zoontje Nour op de foto zette.

v© Heb je een foto bij dit citaat, mail dan je foto met naam en woonplaats
naar klik@nrc.nl o.v.v. ‘denkbeeld Alain’

Rolf

Denkbeeld

Waarom waren er
kruistochten? Kwestie
van een prikkelsysteem

21 dagen niet eten,
daar krijg je pas
veel energie van

Tenminste dat vindt
reizende ster in de
yogawereld Oberom
(28). „De eerste twee
dagen put het je uit,
daarna creëert het
lichaam zelf nieuwe
energie”, zegt de
Braziliaan die nu voor
een paar dagen in
Nederland is. Hij vastte
voor het eerst op zijn
zeventiende. Nu leeft
hij alleen nog op
sappen.

WIE (EN WAAR) IS OBEROM?

. Oberom (1984) groeide op in een
commune in de bergen van Zuid-Brazi-
lië. Hij studeerde yoga en voedingsleer
en geeft sinds 2003 wereldwijd lezin-
gen en workshops over ‘p r a n i s ch ’ be-
wustzijn, waarbij prana staat voor het
hindoeïstische begrip levensenergie.
Zelf is Oberom niet religieus.

. Wie van plan is om zelf pranisch be-
wuster te worden door niet te eten moet
volgens Oberom eerst het boek Li ving
on Lightvan de Australische adem-
expert Jasmuheen bestuderen. Twee-
dehands verkrijgbaar via Amazon.

. Vanavond is er de kans om Oberom
voor minimaal 5 euro persoonlijk te
ontmoeten in The Alchemist Garden in
Amsterdam. Voor 15 euro krijg je er
een raw food-diner bij.

v© Reserveren voor de bijeenkomst
van vanavond kan via www.ener-
gieregie.nl. Oberom kun je volgen
via zijn blog www.consciencia-
pranica.com. Kijk voor filmpjes
op: www.isnaira-
na.com/news/oberom-about-pra-
nic-consciousness

FOTO CORBIS

SANDRA HEERMA VAN VOSS

‘E n nou iets over je eigen ervaringen. Het
is allemaal theorie!” De lange man in
knallend kleurenoverhemd heeft er

opeens genoeg van. Oberom heeft ons nu ander-
half uur onderwezen in de principes van het
‘p r a n i s ch ’ bewustzijn – hoe je er kunt geraken,
welke gelukzalige leegte het herbergt – maar
gedroeg zich tot nu toe als een verlicht jonger
broertje van Al Gore. In aarzelend Portugees,
live vertaald door een tolk die met dichte ogen
naar hem staat te luisteren, leidde hij ons met
behulp van Gandhi, Khalil Gibran en Jezus
Christus richting Licht.

We zijn in de Amsterdamse Club Lite, waar de
gordijnen dicht zijn en een penetrante wierook-
geur hangt, en luisteren naar een 28-jarige
Braziliaan die onder yogi’s bekendstaat als pos-
ter boy van een zo rein mogelijke levensstijl.
Alles draait om Licht, volgens hem. Wie zich
vult met Licht heeft niets anders meer nodig.
Alles is er al, de wereld is perfect. Maar hoe weet
hij dit zo zeker? En leeft hij zelf inderdaad van
Licht alleen, zoals hij promoot?

Om bij dat laatste te beginnen: nee. Maar
Oberom eet ook niet. Hij drinkt. Sinds 2001
leeft hij op sappen. Hij maakt ze zelf of koopt
ze, als hij op reis is en het niet anders kan. Zijn
gezondheid lijdt er niet onder, althans niet
zichtbaar: ogen en huid glanzen, en hij is rank,
maar niet mager. Maar is het niet fnuikend voor
zijn sociale leven, vraag ik hem in de pauze. Al
te rigide voedselvoorschriften zijn nergens ter
wereld een goede start voor een gast aan tafel.

Nee, zegt hij – hij heeft het geluk dat zijn fami-
lie en vrienden zijn keuze respecteren en hem er
soms zelfs in volgen. Voor de meeste mensen
geldt dat niet, dat snapt hij. Die raadt hij een
veganistisch dieet aan.

Zijn niet-eten boodschap gaat, blijkt uit de
tweede, iets geanimeerder helft van zijn voor-

dracht, vooral over balans. Evenwicht. Fysiek en
emotioneel.

D e mens lijdt onder zijn ego, dat hem doet ge-
loven dat hij een afzonderlijk wezen is, met

een verleden en een toekomst, noden en
behoeften. Allemaal niet waar. We zijn allen één,
met z’n zeven miljard, en wie zijn individuele
verlangens bevredigt, zal op den duur merken
dat het niet genoeg is. Zo is het ook met eten: we
hebben zin in een ijsje of een biefstuk, forceren
de omstandigheden tot we er eentje hebben
bemachtigd, en na consumptie willen we er nog
een. Het was een kort, sensueel pleziertje, meer
niet. We zijn nog net zo leeg als daarvoor.

Televisie is een groot kwaad, aldus Oberom,
omdat het precies die vluchtige, sensuele verlan-
gens in ons wakker maakt: wie op tv een ander
grijnzend in een Big Mac ziet bijten of in een flit-
sende nieuwe wagen ziet rijden, wil dat zelf ook.
„Ik niet”, interrumpeert een dame uit het
publiek fel. „Ik ben verslaafd aan tv, maar ik zie
nooit reclame. Ik kijk mooie natuurprogram-
ma’s en goede documentaires.” Oberom glim-
lacht fijntjes. „Blijf even op mijn spoor”, zegt
hij. Hij had het net al over dharma, het individu-
ele pad dat elk mens moet gaan; hij vergeleek het
met een trein die geen bestuurder nodig heeft.
Wie zijn ego achter het stuur laat, raakt van de
rails. Kennelijk heeft ook zijn lezing een dharma.

TV is slecht dus, net als bars en alcohol,
geweld, angst, lijden en negatieve praat. Op dit
laatste gaat hij uitgebreid in: wie kwaad
spreekt, verspilt zijn kostbare adem aan een
slechte vibratie die door het hele universum
voelbaar is. Wie goed spreekt, helpt zichzelf en
anderen in een hoog, positief bewustzijn te blij-
ven. En hoe positiever, hoe gelukkiger.

Z elf bracht Oberom op zijn zeventiende voor
het eerst 21 dagen zonder voedsel door,

samen met zeven familieleden. Ze woonden op
een commune in Zuid-Brazilië waar zo simpel
en harmonieus mogelijk leven nog altijd het
streven is; voor Oberom blijft het zijn thuis-
basis. „De eerste week draait om het lichaam”,
vertelt hij. „Dan mag er niets door je mond
komen, ook geen vloeistof. Dat put je de eerste
twee dagen uit, maar op de derde dag verandert
er iets: dan begint het lichaam zelf nieuwe ener-

gie te creëren. Dat is prana. Je ego moet al zijn
maskers afleggen, totdat je het helder kunt
zien. Je hebt er afstand van genomen.”

„De tweede week mag je weer drinken:
vruchtenconcentraat met water, minimaal 1,5
liter per dag. Er is geen maximum, maar te
veel drinken is een valkuil: dan speelt je ego

weer op. Je moet bewust blijven, ook in de
derde week, als het vruchtenpercentage wat
omhooggaat. Tegen het eind voel je je sterk en
denk je dat je je ego hebt overmeesterd. Dat is
de grootste valkuil.”

Het werk is nooit af, aldus de meester; te-
leurstellend bijna, maar ook Oberom is nog
dagelijks bezig om zijn ego in toom te hou-
den. Maar hij is gelukkig, zegt hij. We begin-
nen het te geloven – in zijn onverstoorbare
manier van vertellen, schuilt een kracht die
ons allemaal even de tijd deed vergeten. Dit
willen wij ook wel. En als de weg erheen langs
een tijdelijk lege maag leidt, zullen we het
knorren negeren.

Het eten van een ijsje of
een biefstuk ziet
Oberom als een kort,
sensueel pleziertje,
meer niet. We zijn nog
net zo leeg als daarvoor

Tv is slecht, net als
alcohol, geweld, angst,
lijden en negatieve
praat. Wie kwaad
spreekt, verspilt zijn
kostbare adem
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