Uit ‘De barst in het kosmisch ei’ van Joseph Chilton Pearce
Trance valt binnen de autistische manier van denken. Het autistisch denken kent geen
waardeoordeel, net als een trancetoestand. Een trance-ervaring is het loskomen van de
gewone oriëntatie op de werkelijkheid. Het is het opschorten van de gewone criteria ofwel
de algemene consensus. Niet ieder persoonlijkheidstype zal niet-gewone gebeurtenissen
ervaren. Volwassenen die tot diepe trance in staat bleken te zijn, hadden als kind samen met
hun ouders gespeeld en activiteiten ondernomen op een manier die de fantasie
stimuleerden. Ouders hadden hen altijd weer in de werkelijkheid van het normale terug
gezet met 'genoeg nu, we gaan weer terug' - terug naar de wereld van de echte mensen. Het
soort volwassene dat in staat is zijn werkelijkheidsoriëntatie op te schorten is het soort dat
een positieve herinnering koestert aan eerdere, soortgelijke ervaringen. Het kind kon altijd
terugvallen op een warm gevoel van veiligheid. De grens tussen autistisch en
werkelijkheidsdenken werd een veelbetreden pad, een deur die in goed geoliede hengsels
hing en een veilige, makkelijke weg naar binnen bood. Wanneer diegene heeft ontdekt dat
hij zijn aanpassing aan de werkelijkheid kan loslaten ten gunste van andere ervaringen, en
kan vertrouwen op zijn vermogen weer terug te keren in de wereld, heeft hij de juiste
achtergrond om nieuwe dingen te accepteren. In deze achtergrond vinden nieuwe
ervaringen vruchtbare bodem, zodat het aangeboren autistische vermogen voortdurend
versterkt wordt. Zonder deze onkritische zin voor avontuur, echter, wordt dit mentale
vermogen steeds verder onderdrukt, totdat het verschrompelt, ongeveer zoals het
vermogen tot spraak bij een kind dat de formatieve elementen in de spraakontwikkeling
misloopt.
Het autistische denken heeft tevens een zekere katalytische kwaliteit, en voor die katalyse
zijn de 'niet-oordelende' aspecten van het denken van het grootste belang. Het Eureka!
komt uit een heldere blauwe hemelvallen, maar wel een blauwe hemel die terdege
voorbewerkt is. De wind blaast waarheen hij wil, maar de richting die hij kiest, wordt
onvermijdelijk bepaald door hard werk en oprechte toewijding. Het Eureka! is te herleiden
tot de delen waaruit het geschapen is, maar het is groter dan de som van die delen, anders
zou het verwerven van radicaal nieuwe inzichten en de behorende dramatisch nieuwe
resultaten een dagelijks verschijnsel worden. Het onbewuste autistisch continuüm is een
soort toestand van totale rijkdom, waarin alles waar is, waarin de energie van het denken en
de energie van de bekende vormen van materie met elkaar lijken te versmelten. In het
autistisch denken zijn dingen niet waar of onwaar, ze zijn eenvoudigweg.

