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Hoe krijgen termieten het voor elkaar hun architectonische hoogstandjes
te bouwen? Rupert Sheldrake verklaart dit door ‘morfische resonantie’,
schrijft Willem Beekman in zijn boek Openbaar Geheim. Een fragment
hieruit.

Veel termietensoorten maken bovengrondse
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Je kunt dit ook mooi zien bij Afrikaanse

gangen, zuilen en koepels. Dat vraagt om

trekmieren, die als een soort amoebe over

een zeer krachtige organisatie, maar wie of

de grond bewegen, steeds veranderend van

wat is nu de organisator?

vorm. Miljoenen dieren lopen ogenschijnlijk

De wereldberoemde bioloog Edward O.

kriskras door elkaar heen, maar het totale

Wilson, specialist in mieren en termieten,

patroon is van een verbluffende organisatie.

schrijft hierover:
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andere verklaringen er vooralsnog niet zijn.
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die eigenlijk niets deed. Dat bleek uiteindelijk

buigen, zodat beide kolommen elkaar raken
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