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This essay can be viewed upon as a short compilation of the scientific work as done by the authors 
from 2012-2022 and is written in Dutch language. Various recent reviews in English can be found in 
the reference list. 

 

De Rol van de Mens in een Zelflerend Universum 

Een Ruimtereis met Muzikaal Perspectief voor Evolutie en Biologie  

 

Ir. Henk Kieft* en Prof. dr. Dick K.F. Meijer**   

*Wageningen Universiteit en Research 

**Rijks Universiteit Groningen 

 

Samenvatting 

Muziek is een samenspel van Energie en Informatie. Energie zit in de frequenties van de opeenvolgende of 
samengestelde tonen terwijl de volgorde van tonen non-materiele informatie omvat. De auteurs poneren de 
visie dat onze werkelijkheid immer een combinatie is van drie funderende aspecten: Massa, Energie en 
Informatie en zij laten zien hoe fundamenteel Informatie hierin is. Informatie stuurt de ontwikkeling en de 
vormen van deeltjes, terwijl energie dit proces aandrijft. Dit is één van de nieuwe inzichten die voortkomen uit 
de kwantumfysica. In-form-atie vindt men namelijk niet alleen in ruimtelijke vormen en patronen in de natuur, 
maar ook in groeivormen van planten, in de samenstelling van DNA, maar ook in muziekcomposities.  

De kwantumfysica lijkt een nieuw perspectief te bieden voor een beter begrip van het brein en het bewustzijn. 
Informatie is in beginsel namelijk overal in het universum aanwezig als een Universeel bewustzijn. Het 
menselijk bewustzijn is er onderdeel van. Het kosmisch bewustzijn is fysisch te beschrijven met het bekende 
holografische principe, uitgaande van een vierde ruimtelijke dimensie. Daarbij formuleren fysici deze extra 
dimensie als een sub-kwantum informatie-domein, waaruit de evolutionaire ontwikkeling van het universum 
wordt gestuurd. Dat betreft dus ook de sturing van ecosystemen en van elk samenstellende deel ervan. Deze 
sturing geschiedt door middel van resonantie van kwantum-trillingen met het Zero-point energieveld waarin 
alle Informatie is opgeslagen. Bij uitwisseling van informatie speelt het resonantie mechanisme, ook in ons 
brein, een cruciale rol,  

Dit informatieconcept is eerder, door de kwantumfysicus David Bohm, natuurfilosofisch en axiomatisch 
voorgesteld als de niet-materiele impliciete orde (‘implicate order’), die vormgeeft aan de actuele expliciete 
fysieke werkelijkheid. Door de tijd heen gaf de implicate order ook richting en vorm aan de biologische 
evolutieprocessen.  De auteurs gaan nog een stapje verder met het uitgangspunt dat ook de mensheid zèlf 
participeert in de evolutie. In die visie neemt de mensheid deel aan een cyclisch opererend en zelflerend 
universum. Deze kwantum-informatie in het universele bewustzijn wordt gezien als het basismechanisme voor 
het ontstaan van eerste leven in de evolutie, en daar mee is de kwantumtheorie ook in de biologie 
doorgedrongen. Het bestaan van dit alles omvattende kwantuminformatieveld biedt ook mogelijke 
verklaringen voor meer intuïtieve communicatie met medemens, plant en dier en mogelijk ook voor buiten-
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zintuiglijke waarneming evenals tot nu toe onbegrepen Psi-verschijnselen. Recente kosmologische studies 
bouwen voort op dit begrip en geven aan dat, in principe, ook communicatie met andere intelligenties in de 
kosmos, mogelijk zou kunnen worden. Uiteindelijk zou een soort “galactisch internet” kunnen ontstaan als 
onderdeel van een zelflerend universum.  Op grond van deze inzichten pleiten de auteurs voor het verder 
doorgronden en ontwikkelen van het begrip universeel bewustzijn in de menselijke samenleving, die immers 
ook een rol speelt in de verdere evolutie van het universum. De kwantumleer blijkt daarbij steeds meer van 
groot belang. Vertaald naar de actueel levende werkelijkheid, biedt de kwantumbiologie ook een nieuw 
perspectief voor een duurzaam gebruik van onze kostbare natuur in land- en bosbouw. De integrale natuur – 
met virus, insect, plant, dier en mens - is immers een gebalanceerd samenspel van massa, energie, informatie 
en bewustzijn. Deze nieuwe inzichten kunnen ook leiden tot baanbrekende technologieën maar dat vergt wel 
een gelijktijdige innerlijke en ethische evolutie van de menselijke geest. In dit alles leeft een alles verbindende 
muziek: in onze geest en ons bewustzijn ligt de sleutel naar een betere toekomst van al dat leeft op onze 
kostbare planeet.  

 -                      
Figuur 1 A: Een interview met de vermaarde kwantumfysicus Anton Zeilinger 

Introductie en leidraad bij het lezen van dit artikel 

Omdat massa en energie in zekere zin beide gemeengoed zijn geworden als ‘bouwstenen’ van de 
werkelijkheid, duiken we in het eerste hoofdstuk eerst wat dieper in het begrip informatie als derde 
‘bouwsteen’. Sommigen fysici, zoals Anton Zeilinger (zie fig. 1 A) en Eric Verlinde uit Amsterdam beschouwen 
dit zelfs als de meest fundamentele bouwsteen van de natuur. Vervolgens verkennen we in de secties 2 en 3 
de betekenis van informatie op de niveaus van het heel grote (galactische zwarte gaten) tot het heel kleine (de 
snaar-trillingen van elementaire deeltjes). Naast deeltjes met massa zoals elektronen en protonen spelen ook 
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kwantum-krachtvelden met hun informatie een essentiële rol in de samenhang van de natuur, zoals blijkt in 
secties 4 en 5. Vanuit deze nieuwe inzichten verkennen we in sectie 9 de mogelijke rol van kwantum processen 
als basis voor evolutionaire processen en de vorming van het eerste leven. Daarin blijken bijvoorbeeld ook 
resonanties in water en mineralen een cruciale rol te hebben gespeeld (hoofdstuk 6). Resonanties sturen nl 
niet alleen het proces van vorming maar bepalen ook de uiteindelijke ruimtelijke vormen, zoals blijkt uit het 
variërende deeltjespatroon bij variërende frequentie (sectie 7). 

Vanuit die kennis kunnen we dan de werking en invloed duiden van elektromagnetische velden, met name van 
heel specifieke harmonische trillingsfrequenties in en op de hele natuur. Dat betreft ook de werking in en 
invloed op ons lichaam en ons brein (sectie 7). Resonantieprocessen die passen in de specifieke harmonische 
trilling patronen kunnen aldus worden gezien als de muziek van de natuur. Sectie 5 laat al zien dat combinatie 
van de wetten van de muziek en van de kwantumfysica ons helpt om de werking van resonantie in de natuur 
beter te begrijpen. Deze invalshoek vult de huidige kennis over de functie van het brein en hersencellen aan. 
Het biedt een dieper inzicht in een zeer snel - foton gestuurd - communicatieproces in elk organisme. Dit 
inzicht kan worden geïntegreerd in het huidige neuro-humorale hersenmodel. In de levende werkelijkheid 
hebben elektronen en protonen vooral een vormgevende en geleidende functie terwijl fotonen voor 
informatieoverdracht zorgen. In de secties 10 en 11 blijkt hoe de kwantumnatuurkunde nieuw perspectief 
opent voor het begrip van bewustzijn.  

In sectie 14 wordt getracht duidelijker te maken dat veel onbegrepen verschijnselen zoals intuïtie, 
helderziendheid en telepathie met deze kennis wellicht beter kunnen worden begrepen. De kwantum-
benadering van levensprocessen blijkt overigens niet alleen voor de neurologische en medische sector van 
belang, maar in feite voor de hele biologie. Denk bijvoorbeeld aan de fotosynthese van planten en bij de 
oriëntatie van migrerende dieren in het aardmagnetische veld. Zelfs in de agrarische praktijk blijkt – zie sectie 
12 - deze kwantum-fysische basis al bruikbare nieuwe technieken op te leveren.  

Op grond van die ervaringen en met deze wijze van denken wordt een holistische kijk op de natuur 
onvermijdelijk. Daarin communiceren kwantumsignalen die informatie, slaan die op in een kosmisch geheugen 
en zo kan een zelflerend universum ontstaan (sectie 15). Dit kosmisch geheugen is herkenbaar in zowel het 
oude begrip Akashi-veld als in de moderne concepten als Zero-Point Field of Kwantum-informatieveld, ook wel 
Superfluid Quantum Space genoemd. Het lijkt waarschijnlijk dat ook andere kosmische intelligenties een rol 
spelen in deze evolutie, behalve de menselijke intelligentie. Het menselijk bewustzijn wordt daarmee inherent 
aan en verweven met een alles omvattend kosmische bewustzijn. Dit weidse kosmisch inzicht benadrukt 
daarmee ook onze persoonlijke verantwoordelijkheid en het biedt ons een uitgangspunt voor actualisering van 
ethiek, die hoognodig is om te kunnen overleven in samenhang met onze dierbare planeet.  

Onder elk hoofdstuk vatten we de kern samen in een boxje. We hopen dat dit de rode draad door dit essay 
helder houdt. Overigens, ook de plaatjes verdienen rustige observatie, soms proberen we een, wel zeer 
complexe, werkelijkheid schematisch en beeldend weer te geven 
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 Figuur 1 B: De drie fundamentele aspecten van de werkelijkheid: Energie, Informatie en Materie/Massa, die in 
elkaar kunnen overgaan.  

1. Informatie Tijdens de Evolutie en in het Ontstaan van Leven 

Het waarneembare universum bestaat fundamenteel uit materie, energie en informatie. Materie zoals we dat 
direct observeren maakt de werkelijkheid tastbaar. Energie is een drijvende kracht in alle levensprocessen en 
heeft informatie nodig ter oriëntatie van eigen interne status en dat van de buitenwereld. 

Zonder informatie zijn energie en materie stuurloos, zonder informatie kan leven niet bestaan. In de steeds 
complexer wordende biologische en culturele evolutie blijkt informatie een centraal aspect. Kwantumfysicus 
Edwin Schrödinger formuleerde dit informatieve aspect van de levende werkelijkheid al in 1944 als ‘orde’1. 
DNA was toen nog niet bekend. “Life sucks order from the environment” zei hij. Zonder het ‘opzuigen van dit 
soort orde’ kon hij het materiele en energetische gedrag van levensprocessen niet begrijpen. Hierbij kan 
informatie, in eerste instantie, inderdaad opgevat worden als een vorm van ordening gekoppeld aan 
patroonherkenning [1,2], dat van groot belang is voor de reproductie van leven. In de biologische en culturele 
evolutie krijgt informatie evident een bredere betekenis als gevolg van vormgeving, verwerking en 
verspreiding ervan (fig. 1 B). 

                                                         
1
 In zijn boek ‘What is Life’ 1944. 
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Figuur 1 C: Het “Anthropische Principe”: De kosmos was vanaf het begin zo samengesteld dat er wel leven en 
intelligentie uit heeft moeten ontstaan. Als beginpunt denkt men dan niet aan een chaotische “Big-Bang” 
vanuit het niets, maar aan een fijn afgestemde ontvouwing van informatie uit een homogene informatieruimte 
in een vijfde dimensie. Deze informatieruimte bevat een stelsel van regels in de vorm van collectieve bosonen. 
Deze informatieruimte bood, en biedt nu en in de toekomst een soort recept voor de opbouw van het 
universum.  

Informatieoverdracht vindt op verschillende wijzen en niveaus plaats: in de levende cel met chemische en 
elektrische of lichtsignalen, maar ook met specifieke ruimtelijke vormen (eiwitten, DNA) en zelfs in de volgorde 
van hun bouwstenen (bijvoorbeeld de nucleotiden in het DNA). Deze vormen van communicatie zijn 
vergelijkbaar met menselijke communicatie waarin overdracht plaatsvindt in de vorm van golf- en trilling-
patronen (bij licht en geluid) of elektromagnetische golven (bij radio, telefoon, tv). Ook kosmische 
achtergrondstraling kan gezien worden als vorm van informatieoverdracht tussen kosmisch en menselijk 
bewustzijn.  

Bij informatieoverdracht is niet alleen sprake van complexe patronen, maar ook van specifieke sensoren 
daarvoor. De ontvangen Informatie (receptie) krijgt pas haar betekenis na het waarnemen ervan (perceptie) 
en na een zekere mate van bewuste interpretatie (representatie). Een belangrijke vraag in dit verband is, op 
welke wijze de zeer diverse informatie die onze hersenen via onze zintuigen (sensorisch) of extra-sensorisch 
bereikt, wordt geselecteerd, opgeslagen, betekenis krijgt en vervolgens weer wordt overgedragen. 

Het heelal- met zijn permanente uitwisseling van informatie – blijkt ingenieus in elkaar te zitten. Het is niet 
zomaar een enorm cluster van biljarden deeltjes: we kunnen het heelal beter beschouwen als een ‘symfonie 
van trillingen’. De basis hiervan is een energieveld met een heel specifiek stelsel van natuurconstanten die een 
exacte waarde dienen te hebben om leven mogelijk te maken: de symfonie heeft dus een wiskundige en 



7 

 

geometrische ondergrond! Het ontstaan van leven, en ook van het verschijnen van de mens blijkt precies 
afhankelijk te zijn van de subtiele balans tussen de thans bekende 25 natuurconstanten.  

                 

Figuur 2: De bijzondere aspecten van de Kwantum Fysica, zoals golf/deeltje dualiteit, kwantum tunneling en 
kwantum verstrengeling op afstand. Deze aspecten zijn overigens ook van belang in de biologie. 

Dit feit, op zichzelf al, laat een enorm complex van samenhangende kosmische informatie zien. Een minieme 
afwijking van het ‘recept’ in elk van de 25 vastgestelde natuurconstanten zou het ontstaan van het biologisch 
leven onmogelijk hebben gemaakt (fig.1 C)!   

Onder dit zogeheten ‘Antropisch principe’ horen ook de macro-parameters zoals de afstand van de aarde tot 
de zon (bepalend voor licht en temperatuur), de invloed van de maan op de natuur (met invloed op 
levenscycli) en de plaats van ons zonnestelsel in de Melkweg (afgeschermd van het grote zwarte gat in het 
centrum!). Voorstanders van de meest sterke variant van het Antropisch principe stellen dat het leven zich in 
ons zonnestelsel wel zo moest ontwikkelen dat het intelligent leven voortbracht en dat het aldus zijn eigen 
waarnemers schept: waaronder wij mensen! De mensheid legde al eeuwen vele natuurwetten bloot, maar 
ontdekte daarmee ook diverse onderliggende processen in de kosmische evolutie, zoals de Relativiteitstheorie 
en de Kwantumfysica. In feite kunnen we daarom stellen dat wij mensen een onderdeel zijn van een 
universeel stelsel van informatie: het Universeel bewustzijn als het programma waar ons heelal op draait, een 
stelsel dat - vanuit de basis van de kwantum-elektro-dynamica - ook beschreven kan worden als een 
golf/deeltje fenomeen (zie fig. 2 midden boven). In dit verband ontstonden ook diverse theorieën over de aard 
van de kosmische ruimte bestaande uit de drie ruimtelijke dimensies (lengte breedte, hoogte) en de tijd als 
een vierde dimensie. Ook kwamen er modellen, met een door ons niet direct waarneembare extra ruimtelijke 
dimensie (dus 5-dimensionaal) en zelfs mathematische modellen met meer dan 10 dimensies, zoals de z.g 
snarentheorie (ook M-theorie genoemd) 
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Vanuit de kosmologie wordt, in dit verband, veel gewerkt met het zogeheten holografisch principe, waarbij het 
heelal wordt gezien als een 3-dimensionale presentatie vanuit, op een vlak (dus 2-dimensionaal) membraan 
gerangschikte, informatie. Analoog, als de beschrijving van ons universum een extra ruimtelijke dimensie vergt 
(zie later), en als de tijd ook als een dimensie wordt gezien, correspondeert dat dus met een 5-D representatie 
welke dan dus voortkomt uit een 4-D informatie domein (zie ook fig.6). Dit principe blijkt overigens 
onafhankelijk van schaal te zijn en dat betekent dat het universum een fractale opbouw kent: op heel 
diverse schalen - van groot tot klein – worden dezelfde vormen en verhoudingen ervan teruggevonden [15].  

Is er een verklaring voor de oorsprong van informatie? Hoe zou de exacte en samenhangende informatie in het 
beginstadium eigenlijk hebben kunnen ontstaan? Mogelijk speelt het begrip syntropie hierin een rol. Het is 
goed om ons te realiseren dat het Universum, volgens de tweede wet van de thermodynamica, onderhevig is 
aan entropie: het continue proces van verdunning en verval van ordening en dus een steeds grotere chaos. Dit 
impliceert dat er steeds meer informatie benodigd is om het Universum te beschrijven, immers orde wordt 
eenvoudiger beschreven dan wanorde en chaos. Tegelijkertijd is er - zeker in ons deel van het Universum - 
sprake van het tegenovergestelde proces: negatieve entropie, ook wel neg-entropie of syntropie genoemd, om 
processen te beschrijven die juist wel orde en functionele complexiteit vertonen, met als kenmerkend 
voorbeeld: het leven op onze planeet. Kortom: leven is alleen mogelijk dankzij een proces van syntropie: leven 
overwint de entropische neiging van de dode materie dankzij een toenemende orde van complexer informatie. 
De hypothese van het orde-zoekende verschijnsel van het leven is dus fundamenteel tegengesteld aan de tot 
wanorde neigende entropie die de niet-levende materie kenmerkt. Maar deze constatering biedt nog geen 
afdoende verklaring voor de oorsprong van informatie. 

Als de informatie over exacte waarden van natuurconstanten en over de exacte expansiesnelheid van het 
universum al bestond, waar kwam die dan vandaan? Hoe kon een zonnestelsel met exact een structuur zoals 
die van ons ontstaan? Ook op deze vraag vinden we in de wetenschappelijke literatuur sterk uiteenlopende 
antwoorden. Sommigen stellen dat er miljoenen andere Universums bestaan (de multiversum-theorie) en dat 
wellicht alleen in de onze de condities geschikt waren om leven te doen ontstaan. Maar er is tot op heden 
geen enkel direct bewijs voor een dergelijk multiversum gevonden.  

Een tweede invalshoek is dat informatie ontstond tijdens de veronderstelde “Big Bang”. Deze term is 
overigens wat vreemd: bestond er toen eigenlijk wel geluid en is het niet zo, dat volgens de huidige 
kosmologie alles juist heel klein begon? Tegenwoordig denkt men bij deze oerknal in termen van een fluctuatie 
in een kwantumvacuüm, waardoor er uit dit energieveld, materie en antimaterie ontstonden. De materie zou 
daarna enorm snel expanderen in de ruimte (het proces van inflatie genoemd). Men neemt aan dat toen ook 
zwaartekracht ontstond waardoor de gevormde materie samenklonterde tot de sterrenstelsels die we nu 
kennen. Dit galactische stelsel expandeert nu ook steeds verder, mogelijk gedreven door een anti-
zwaartekracht effect dat mogelijk gedreven wordt door de veronderstelde “donkere energie”, waarvan we de 
samenstelling nog steeds niet kennen, terwijl het meer dan 70% van de totale massa/energie van ons 
universum uitmaakt! De antimaterie verdween grotendeels in dit proces en sommigen speculeren dat dit deel 
werd samengebracht in een soort anti-universum dat voor ons niet waarneembaar is. 
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Figuur 3 A: Het Universum op een schaal in meters: van extreem groot (de galactische stelsels boven links) tot 
zeer klein (de elementaire deeltjes boven rechts) met de mens metrisch in het centrum (100=1 meter).  

Een derde hypothese stelt dat natuurconstanten niet altijd zo constant zijn geweest maar dat ze geleidelijk 
toegroeiden naar de waarden die nodig waren voor het ontstaan van leven. De natuurconstanten 
ontwikkelden zich, als het ware, mee met de evolutie en werden instrumenteel in het samenbrengen van 
steeds meer complexe informatie [20,30,37]. Dat zou betekenen dat er gedurende het evolutieproces 
voortdurend nieuwe, en ook zinvolle, informatie ontstaat me een steeds grotere samenhang, ook wel 
toenemende coherentie genoemd. Fig. 3A geeft een voorbeeld van samenhang tussen de onderlinge grootte 
van kosmische structuren van zeer groot tot zeer klein. In een 4-dimensionele domein (3 dimensies + tijd), dat 
alle tijd bevat (de z.g ‘Block Universe’ van Minkowski en Einstein), zouden huidige levensvormen zelfs in 
omgekeerde tijdsrichting invloed kunnen uitoefenen op de condities die bij de oerknal noodzakelijk waren 
voor het kunnen ontstaan van datzelfde intelligent leven (zie ook sectie 15). Men zou zelfs vanuit het 
bovengenoemde ‘Block Universe’ concept kunnen veronderstellen dat ook informatie uit onze eigen toekomst 
dan mede vorm kan geven aan de huidige realiteit (retrocausaliteit genoemd). Maar dit concept verdient nog 
veel discussie en zeker experimentele bevestiging. 

Een vierde hypothese stelt dat de benodigde begin informatie stamde uit een voorafgaande versie van ons 
eigen Universum. Daarbij werd, op een of andere wijze, gecomprimeerde informatie uit een vorig universum 
overgebracht voor een soort hergeboorte van het universum in onze tijd. Het betreffende proces van tijd 
wordt dan niet opgevat als asymmetrisch (eenzijdig verlopend), maar in een zich steeds herhalend, circulair 
model (fig.4). Precies dit circulaire proces zou dan instrumenteel kunnen zijn in een zelflerende modus voor de 
huidige en toekomstige intelligentie. De cruciale Informatieoverdracht kan volgens sommige kosmologen 
gebeurd zijn via een proces van “kwantum-tunneling” binnen een reusachtig ”zwart gat”, overdrachtelijk 
gezien als een soort “geboortekanaal”. Het huidige evolutionaire tijdperk kon zich daarmee ontvouwen op 
basis van reeds eerder – in een voorafgaande periode ontstane informatie.  
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Figuur 3 B: Gelijkvormige geometrische spiraalstructuren die van zeer groot tot zeer klein, in het heelal 
voorkomen: het Universum zelf, zwarte gaten en galactische stelsels maar ook magnetische velden rondom de 
aarde, wolkenformaties in de atmosfeer, plantvormen en het menselijk organisme, tot en met in DNA, EM 
velden en lichtdeeltjes (fotonen). 
 
De uitdijing van het heelal gebeurde dus niet echt als een ontploffing, maar bleek - althans volgens de huidige 
kosmologie - te verlopen middels een zeer fijn afgestemd proces. Zelfs bij zeer kleine afwijkingen in 
bijvoorbeeld de veronderstelde expansiesnelheid had later geen leven kunnen ontstaan! Een ander voorbeeld 
daarvan is de ‘hoogst onwaarschijnlijke’ vorming van Koolstof uit Helium. Dit onwaarschijnlijke proces duidt 
opnieuw op het bestaan van welomschreven begininformatie als een ‘recept’ bij het ontstaan van ons 
Universum. Deze indruk van een recept voor een “gestuurd” proces wordt nog versterkt door het bestaan van 
vaste geometrisch patronen van spiraliserende, ofwel toroïdale structuren welke op elke schaal in ons 
universum, (van macro zwarte gaten tot micro DNA) worden waargenomen (zie fig.3B). Deze gelijkvormigheid, 
met dergelijke, zich steeds herhalende, geometrische patronen, leiden rechtstreeks naar het concept van de 
eerdergenoemde fractale werkelijkheid, die wordt gespiegeld in allerlei fenomenen en processen in het 
universum. 
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Figuur 4: De toekomst-geschiedenis (!) van een ‘Levend Universum’. Een Life Universe heeft minstens 5 functies 
nodig: vormen van zelf-leren, opslag van informatie, zelf-observatie, heling en herstel van afwijkingen, en ook 
reproductie (zie kader midden rechts). De evolutie van de kosmos is hier afgebeeld in zes tijdperken. De evolutie 
zou voltooid raken in tijdperk 6, waarin het heelal “wakker wordt” vanwege verzadiging met informatie en 
kennis (zie voor trans-humanisme en in-de-toekomst technologie: Kurzweil, 2005, Greenfield, 2003, Bostrom, 
2005, en Kaku, 2007). Daarna zou deze Finale Informatie, in een geordende vorm, kunnen worden 
overgedragen aan een volgende versie van het universum (‘rebound universes’ zie kader bovenste deel links), 
(dit concept is van Kurzweil zie ref. 6).  

Ondanks alle verschillen in kosmologische modellen bestaat er wel degelijk een duidelijke overeenkomst 
tussen deze hypotheses. Ze gaan alle uit van het ontvouwen van informatie vanuit een impliciete orde (in het 
kwantumveld) waarin geen objecten maar wordingsprocessen en ervaringen worden opgebouwd vanuit een 
intrinsieke potentie en met een drang naar verwerkelijking. Vergelijk het met een boom die uit een minuscuul 
zaadje groeit. Ook daarin is een zich ontwikkelende orde met toenemende informatie herkenbaar. Het beeld 
dat hierbij opkomt is dat van een actief en wordend netwerk van betrekkingen tussen elementaire deeltjes, 
welke onvermijdelijk moet leiden tot grotere complexiteit. De mathematicus en filosoof Whitehead benoemde 
dit als een ingebouwde levenskracht, leidende naar grotere schoonheid en liefde! [6, 10]. In deze levenskracht 
zou volgens hem de permanente combinatie van energie en coherente informatie schuilen. De Franse 
kernfysicus Jean Emile Charon, in zijn werk over ”The Sprit: that Stranger Inside Us”, gebruikt iets andere 
termen. Hij kiest als axioma dat elk elektron al bij de Big Bang gepaard was met een bewustzijnsdeeltje (het z.g 
eon). In alles, in een of andere vorm, is dan een zeker (proto) bewustzijn aanwezig. Dit axioma is even sterk – 
en overigens even onbewijsbaar – als het materialistische standpunt dat de Big Bang beperkt zou zijn tot 
uitsluitend energie en massa. Zo raken we hier aan het terrein van de filosofie en de metafysica: de 
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wetenschap van de wetenschap! Vanuit de huidige deeltjesfysica kunnen we zo’n intrinsiek proto-bewustzijn 
van deeltjes ook zien als een combinatie van fundamentele informatie dat elk deeltje bevat of opdoet tijdens 
haar bestaan: massa, lading en mate van momentum (voortbeweging), spin en polarisatie, en dit samen met 
de krachten die de samenstellende sub-deeltjes bij elkaar houden, resulterende in een specifieke combinatie 
van al deze eigenschappen voor elk individueel deeltje. Heel belangrijk is ook dat deeltjes informatie-
uitwisseling kennen middels het uitzenden of ontvangen van lichtdeeltjes met diverse energie-inhoud (fotonen 
die worden gezien als informatiedragers bij uitstek). Bovendien is materie altijd ingebed in krachtvelden zoals 
die van de zwaartekracht en bijvoorbeeld het Zero-point Energieveld dat wel wordt beschouwd als een 
kwantum zee van informatie (zie later). Door deze interne dynamische structuur, gekoppeld aan de externe 
communicatie potentie tendeert de z.g dode materie tot een veelzijdige structuur die intrinsiek als bouwsteen 
voor leven geschikt is. Maar we zullen zien dat leven impliceert een aantal aanvullende eigenschappen: een 
voldoende complexiteit, signaaloverdracht met de omgeving, opslag en integratie van de betreffende 
Informatie en het uitoefenen van een soort probleemoplossing in relatie met de inherente tendens tot 
overleven! (zie: secties 4, 8 en 9) 

Het is wel duidelijk dat we heel verbaasd kunnen zijn over deze nieuwe inzichten. De beroemde 
kwantumgeleerde John Wheeler (ref. 6) verwoordde zijn verwondering als volgt: ”Op een dag zullen we het 
geheel begrijpen vanuit een enkele wonderbaarlijke visie, die zo overweldigend eenvoudig en prachtig zal 
lijken, dat we tegen elkaar zullen zeggen: ”Hoe konden we lange tijd zo dom zijn? Het kon toch gewoon niet 
anders!”  

Coherentie van Golven in Levensinformatie  

Minder filosofisch en meer biofysisch gefocust, hebben Meijer en Geesink (ref’s 7-44) zich gestort op een 
grondige analyse van de beschikbare literatuur over de invloed van elektromagnetisme (EM) op 
levensprocessen. Zij vroegen niet direct naar het mechanisme ervan maar hoe de betreffende informatie 
ontstond, en in de wetenschap functioneert en beschreven is. Dit middels een meta-analyse van de gegevens 
in een spectrum van beschikbare publicaties op dit terrein. Ze beoogden daarmee een “helicopterview” van dit 
verschijnsel te verkrijgen, met een soort van patroonherkenning die niet zondermeer in de afzonderlijke 
artikelen is af te lezen. Hun werk leverde belangwekkende conclusies op over deze samenhang van coherente 
informatie in het universum. Het bleek dat veel fysische en levensprocessen in de natuur mogelijk worden 
aangestuurd door de coherente informatie die vastgelegd is in een breed spectrum van discrete staande EM 
golven (te zien als muziektonen), met een fractale ordening. Dit spectrum van staande golven bleek geordend 
te zijn volgens een harmonisch verhoudingspatroon, een patroon dat in de literatuur door hen benoemd 
werd als de Generalized Music (GM)-scale Biophysical Principle [7, 8, 9, 11, 14, 16, 26], en recent afgekort tot 
Generalized Music Code (GMC). Deze serie van frequenties – en hun harmonische boventonen - blijken in het 
hele universum op gelijkvormige schalen van groot tot klein voor te komen als een soort kwantum code (zie 
referenties 1-44). Informatie en Energie zijn daarbij intrinsiek verbonden in frequentie patronen waarbij de 
energie als in discrete golven (de tonen) gedragen worden. 

De harmonische combinatie van de betreffende tonen – het brede veld van EM-frequenties - kan in principe de 
basis vormen voor een spectrum van diverse ‘melodieën’ en kan worden geplaatst in het mathematische kader 
van muziektheorie. Dit geheel van interacterende staande golven in complexe vorm leidt, in hun opvatting, tot 
de integrale muziek van de natuur. Deze term is niet alleen een poëtische weergave van een muzikale ziel, 
maar ook een natuurkundige beschrijving van de levende werkelijkheid. Een belangrijke drager van dit stelsel 
van interacterende golfpatronen is het eerdergenoemde nulpuntsenergieveld [zero-point-energy field] dat 
centraal staat in de kwantumfysica. Het is een soort fundering of informatieve bron van de werkelijkheid. In dit 
veld ontstaan bij voortduring golf/lichtdeeltjes (fotonen) met diverse energieën die dus verschillende EM-



13 

 

frequenties representeren. (Een selectie van experimenteel gemeten frequenties van dit veld komt zeer 
overeen met de bovengenoemde GM-schaal!, zie ref. 39 )  

Een vergelijkbaar ordeningsprincipe is ook ontwikkeld in de z.g Universal Scaling theorie. Matthias Pacque   
bijvoorbeeld bouwde voort op de Global Scaling theorie. Hij gaat uit van een logaritmische of schaal-
onafhankelijke en zelfgelijkvormige structuur van de werkelijkheid. In 2018 ontdekte Pacque bovendien een 
nieuw fundamenteel verband in de structuur van de natuurlijke getallen. Het is een zelfgelijkvormige 
octaafstructuur – hij noemt het een ‘Self-Similar Octave Pattern’ - dat een fundamenteel verband onthult 
tussen de natuurlijke getallen en muziek. Deze kennis maakt een dieper begrip mogelijk van het natuurlijke 
verschijnsel van de (logaritmische) regelmatigheid van vormen op elke schaal en verschaft de grondslagen 
ervan2. Hij werkt daarvoor met een speciale tak van de wiskunde, de ‘oscillatoire wiskunde’, om de regelmaat 
en invariantie van natuurlijke processen te analyseren. Het is duidelijk dat informatie en energie hierin 
onscheidbaar zijn. 
 

“Life sucks order from its environment.” Informatie blijkt dus inderdaad een heel relevant aspect van de 
werkelijkheid te vormen. Bijvoorbeeld in de precieze waarden van de natuurconstanten die leven mogelijk 
maken. Informatie blijkt ook een scharnierbegrip te zijn voor de omslag van de fysische neiging tot entropie 
naar de biologische neiging tot syntropie. Informatie schuilt dan in patronen, fractalen, spiraalvormen en tori 
en is opgeslagen in velden van interacterende staande frequentie golven. De overeenkomst met muzikale 
patronen maakt het mogelijk de muzikale wetten ook te verbinden met de vastgestelde fysische 

wetmatigheden.  

 
 

2. De Kosmos als Matrix van Energie-kwanta, Ruimte en Informatie 
 
Een van de problemen in de huidige fysica is dat we het steeds over twee werelden hebben: die van de 
deeltjes en die van krachtvelden, zoals zwaartekracht en donkere energie. Het bijzondere in het recente werk 
van Prof. Erik Verlinde uit Amsterdam is dat hij de deeltjes en de krachtvelden samenbrengt in de vorm van 
kwantum informatie als de meest fundamentele bouwsteen van het universum.  

Materie en deeltjes zijn dan ‘verdichtingen van krachtvelden die op elkaar inwerken’ en die beide zijn te 
beschrijven met kwantum-informatie, dat dus eigenlijk een onstoffelijke ‘grondstof’ is van energie en massa. 
De kunst is – als we de werkelijkheid wat beter willen begrijpen - om deze vormen van veldinformatie met 
elkaar in verband te brengen. Daarbij helpt de kwantumtheorie. Volgens deze theorie is energie 
gekwantiseerd, dat wil zeggen dat energie niet oneindig kleiner kan worden zonder het karakter van energie 
te verliezen. Energie bestaat dus uit discrete vibrerende eenheden en daarmee kunnen we wiskundig en 
muzikaal aan de slag. Deze vibrerende eenheden zijn ‘discreet’ als logische consequentie van het feit dat 
energie gekwantiseerd is. De trillingsfrequentie kan dus niet zomaar elke waarde aannemen. Aanhangers van 
de snaartheorie beschouwen deze eenheden als snaartjes.  

Niet alleen energie, ook de ruimte is volgens de theorie gekwantiseerd en dus – ook ‘discreet’ - opgedeeld in 
kleinste ruimte onderdelen. Deze matrix van ruimte-eenheden wordt wel ruimteschuim genoemd, anderen 
noemen deze units of operators met als voorbeeld ‘twistors’ (Penrose), een soort toruseenheden. Deze 
toroïdale ruimte-eenheden komen op elke fractale schaal van het universum voor, van de zeer kleine Planck 
schaal tot de zeer grote zwarte gaten (fig. 14A). Deze ruimte-eenheden zijn ook de verzamelpunten van de 
krachtvelden van de zwaartekracht, donkere energie, zero-point energie, elektromagnetische straling etc. De 
ruimte-eenheden integreren daarmee dus ook informatie: die is opgeslagen aan de rand van elke fractale 

                                                         
2 Het tijdschrift Raum&Zeit berichtte hierover in een reeks artikelen in de nummers 219, 220, 221 en 222. 
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unit: bij het zwarte gat heet dit thans de ‘event horizon’. Op deze wijze gaat Informatie, net als Energie, niet 
verloren [30,31,32,37].  

Door resonanties kunnen fotonen en fononen het cel-water ruimtelijk structureren tot coherente velden, die op 
hun beurt de vouwing van eiwitten en DNA sturen, evenals de complexe vormgeving en integrale functie van 
levende cellen. Diverse celtypen vormen ons brein. Het brein is ingebed in het ZPE-veld waarmee het middels 
resonante golf-communicatie afstemt. De informatie van elk bewustzijnsmoment wordt ook weer geïntegreerd 
in het ZPE-informatie veld, waardoor het geheugen van de Kosmos permanent wordt geactualiseerd. Door een 
holografische projectie in alle fractale delen van het universum wordt een collectief geheugen opgebouwd dat 
in Q-bytes is opgeslagen in de informatiehorizon van de Kosmos. Het Universum leert op deze wijze over 
zichzelf en vormt een collectief bewustzijn dat uiteindelijk de reproductie naar een nieuw universum mogelijk 

maakt. 

Verlinde gebruikt hiervoor het holografisch principe dat o.m. is bedacht door de Nederlandse 
Nobelprijswinnaar ‘t Hooft, die stelde dat elke object volledig wordt beschreven met informatie die wordt 
samengebracht op een scherm rond het betreffende object (de al genoemde event horizon).  
 

           

Figuur 5: Schematisch totaaloverzicht van de evolutie van de Kosmos: vanuit een 5D Sub-Quantum Superfluid 
ruimte wordt, door symmetrie-verbreking, het Zero-Point Energieveld (ZPE) gevormd en ook de diverse 
elementaire golf/deeltjes (ofwel vibrerende snaartjes) die tezamen de atomen vormen. Tevens ontstaan 
elektromagnetische velden met licht golf/deeltjes (fotonen) en geluid golf/deeltjes (fononen). Deze resoneren 
bijvoorbeeld met watermoleculen, DNA en eiwitten en hebben ook invloed op het bewustzijn.  

Holografisch dus omdat deze 2-dimensionele scherm informatie weer kan worden gebruikt voor een 3D-
representatie van het geheel. In de ‘event horizon’ van het zwarte gat ontmoeten dus de allergrootste en de 
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Figuur 6: De interne communicatiestructuur van de cel, ook wel het ‘electroom’ genoemd (zie de Loof). In de 
opbouw van de eerste proto-cellen (zie het midden van het plaatje) communiceren diverse structuren in en om 
de cel met elkaar (aldus de theorie van Wong/Meijer, 2021), met name water en phyllo-silicaten (klei-
materiaal). De communicatie gebeurt via EM-vibraties in o.m eiwitten en DNA, in cel-water met ionen en in 
celorganellen zoals mitochondria (de energiefabriekjes in de cel) en ook in het plasmamembraan. Door 
zogenaamde symmetrie verbreking (een soort verstoring van de ruimtelijke rusttoestand) in de 5D ruimte van 
het Superfluid Informatieveld (zie de bovenlaag van het plaatje), krijgen de opbouw en complexe functies van 
de cel vorm in onze 4D ruimtetijd (het onderste blok). Uit het alomvattende ZPE-veld (rechts) treedt namelijk 
sturing (= in-formatie overdracht) op via fotonen en solitonen. Doordat het cel-water, de klei-structuren, de 
eiwitten en het DNA coherent gaan vibreren, ontstaan er resonanties die de intra- en intercellulaire 
communicatie en de ruimtelijke 3D eiwit vouwing aansturen. 
 
allerkleinste elementen van het universum elkaar (als snaar-informatie of Qbits). Fig.5 laat zien dat, volgens 
hetzelfde holografisch principe, de totale informatie van het universum op een ‘event horizon’ van de kosmos 
is geprojecteerd, dus - nogmaals - inclusief de informatie van uiterst grote zwarte gaten tot van het 
allerkleinste snaartjes. Het kosmische hologram is schaal-onafhankelijk, fractaal, en elk onderdeel ervan 
representeert dus de hele informatie van het grote kosmische plaatje. Dit geldt dus op de schaal van ons 
melkwegstelsel, ons zonnestelsel, de planeet aarde, en zelfs ons eigen organisme, inclusief onze hersenen en 
onze cellen etc. 
 
Recent werd vastgesteld dat de ultrastructuur van ons brein en dat van het zichtbare universum een 
opvallende gelijkenis vertonen met eenzelfde mate van complexiteit: het aantal neuronen is grofweg hetzelfde 
als het aantal waargenomen sterrenstelsels (galaxies).  De onderlinge verbindingen via filamenten worden op 
beide niveaus herkend (Vaza et.al., 2020, ref.87). Ons brein lijkt qua opbouw en complexiteit dus haast een 
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micro-uitgave van het hele universum te zijn [87; 88; 89] en beide zijn mogelijk een onderdeel van een 
universeel bewustzijn [zie verder fig. 19A en 19B]. 

 

Niet alleen energie, ook ruimte is gekwantiseerd. De kosmos kan dus inderdaad gezien worden als matrix van 
kwanta van energie en ruimte. De vorming van massa en materie - van heel groot tot heel klein en overal in de 
kosmos - werd vanaf de oorsprong bepaald door holografisch beschikbare informatie. Fotonen (lichtdeeltjes) 
blijken een cruciale rol te spelen in het geleiden en doorgeven van informatie. Deze inzichten vergen een grote 
denkstap: naar een vijfde dimensie waarin deze informatie verweven is met de bekende vier dimensies van 

ruimte plus tijd.  Zulke informatie kan overgedragen worden door middel van elektromagnetische frequenties. 

 
3. De Kwantumbiologie als Interactie van Kwantumvelden 
 
De vooruitgang en praktische toepassing van de kwantumfysica in takken van natuurkunde en kosmologie 
gaan spectaculair snel. Zeer bijzonder is dat kwantum-fysische inzichten, thans ook relevant blijken te zijn in de 
celbiologie. Het ‘electroom’ van de levende cel is hier een helder voorbeeld van (zie fig.6 en fig.8). 

Fig.7 toont diverse aspecten van de kwantumtheorie, die nieuw inzicht gaven in het functioneren van 
levensprocessen. De betekenis van deze theorie in de biologie is zeer breed. Vrijwel elk chemisch of biologisch 
proces lijkt gebaseerd te zijn in de kwantummechanica.  Artikelen in Science en Nature tonen regelmatig aan 
dat de kwantummechanica ook in het biologische domein meer inzicht biedt dan de klassieke fysica (fig.7).  

                     

Figuur 7: De diverse processen in de natuur waarin kwantumverschijnselen zijn aangetroffen en 
wetenschappelijk gedocumenteerd. Bij fotosynthese wordt lichtenergie zeer effectief - in de kwantum golfvorm 
- omgezet in energie in planten. Vogels kunnen navigeren op het magnetisch veld van de aarde door 
veranderingen in de kwantum spin in cytochroom eiwitten in het oog (dat aldus fungeert dus als een soort 
kompas). Zo volgen vogels een magnetisch spoor over duizenden kilometers afstand. 
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Dat gold bijvoorbeeld voor de processen van fotosynthese, de celademhaling, het functioneren van DNA, het 
mechanisme van de reuk, en ook in het z.g magnetisch kompas voor lange afstand navigatie van dieren. Dit 
levert opnieuw een majeure transitie in ons denken over de levende natuur op. 

Kwantum-informatie wordt uitgedrukt in binaire units of bits, eigenlijk ja/nee vragen. Dit is misschien wel het 
belangrijkste kwantum aspect: kwantum bits bestaan in superpositie (tegelijk ja èn nee). De klassieke bits in de 
ICT doen dit niet, want daar is het ja of nee. In de biologie blijkt nu dat subtiele mechanismen in de cel 
gestuurd worden middels kwantumverstrengeling en kwantumtunnel effecten. Vooral de waarneming van 
kwantum-coherentie in de fotosynthese en in het radicaal paar- spin model in cytochroom eiwit - dat dient als 
een soort magnetisch kompas van vogels - gaf een sterke aanwijzing in deze richting3. Andere voorbeelden van 
kwantum processen zoals kwantum-tunneling, vinden we ook bij de zintuiglijke verwerking van geuren, en 
bijvoorbeeld in DNA-mutatie en herstel, evenals in de functie van bepaalde enzymen (fig.7).  

Kwantumbiologie biedt daarmee ook nieuw inzicht in het proces van evolutie. Het ‘klassieke’ model van 
Darwin over de ontwikkeling van diverse species is gebaseerd op een mechanisme waarbij cellen individueel 
willekeurige mutaties ondergaan, gevolgd door een natuurlijke selectie: ‘the survival of the fittest’. Een cruciaal 
probleem in deze visie is echter de vraag hoe de cellen zich ontdoen van mutaties die minder- of zeer 
ongunstig zijn voor het organisme, zonder te beschikken over een blauwdruk van de uiteindelijke samenhang 
in cellulaire functies. Geesink en Meijer publiceerden, in 2016, hun visie in de vorm van een onderbouwde - 
hypothese: de uiteindelijke samenhang in het evolutieproces schuilt in een frequentie patroon voor 
coherente elektromagnetische (EM) kwantum-golven die de stabiliteit van de biologische orde bevorderen 
middels resonantie met cel-componenten. (NB: een tussenliggend frequentie patroon met frequenties die 
juist biologische orde tegenwerken is daarnaast ook aanwezig!). Hun concept is in feite gebaseerd op een 
uitgebreid literatuuroverzicht van ca. 800 artikelen van 1950-2020. Talrijke studies geven aan dat discrete en 
samenhangende (coherente) frequenties van EM-golven, zowel in vitro en in vivo leefsystemen, cellen kunnen 
stabiliseren, terwijl tussenliggende (de-coherente) frequenties leiden tot een duidelijke destabilisatie (zie fig. 
9). Het is mogelijk dat EM-velden ook een rol hebben gespeeld in de vorming van de eerste levende cellen in 
de biologische evolutie [20,22,30, 37], zie hiervoor sectie 9 en fig.13A.           

Meijer en Geesink hebben met name met dit werk bevestigd dat elektromagnetische (EM) energie in onze 
wereld gekwantiseerd is en zij hebben dit nader geconcretiseerd als een ‘gefixeerd patroon van 
frequentiebanden’ [7,8,9,14-19, fig.9]. Hun meta-analyse patroon blijkt nu, behalve in levensprocessen, ook 
voor een heel spectrum van louter fysische processen aanwezig te zijn, zoals in de verdeling van Zero-point 
energie frequenties, bij superconductie en zelf in de massa-energieverdeling van bepaalde elementaire 
deeltjes. Deze kenmerkende discrete frequentiewaarden blijken dus geheel compatibel met de 
kwantumfysica, in zowel theorie en in toepassing. We herhalen dit kernpunt: kwantiseren betekent dat het 
kleinste niveau van de werkelijkheid bestaat uit discrete eenheden (kwanta) van energie, van massa, van 
ruimte en wellicht ook van tijd. Op de kleinste schaal van het universum is dat de z.g Planck schaal (fig. 3A en 
5). Een mooie metafoor voor kwantsering zijn oceaan en strand: van boven gezien als enorme vlakten, maar 
op microniveau gekarakteriseerd door golven en, op nog kleinere, schaal door zandkorrels. Uiteraard zijn 
zandkorrels ook weer in steeds kleinere eenheden te splitsen: in afnemende volgorde van moleculen en 
atomen, tot elementaire deeltjes als elektronen en quarks en ultiem wellicht in kleine snaartjes, zoals de M-
theorie of snaartheorie het uitdrukt.  

                                                         
3
  Zie ‘Hoe Leven begint’ van Al-Khalili&McFadden. 



18 

 

Tussen deze grofmazige eenheden die wij kennen, bestaan dus veel fijn op elkaar afgestemde patronen van 
informatie en van vorm. Zoals eerder genoemd wordt deze opdeling in steeds kleinere, maar wel gelijkvormige 
patronen ‘fractaal’ genoemd, dat wil zeggen dat het op elke schaal opgebouwd is uit delen of lagen die min of 
meer gelijkvormig zijn met de oorspronkelijke figuur zelf. Fractalen hebben een oneindige hoeveelheid details 
en daarin komen regelmatige motieven voor die zich op elke schaal herhalen. Fractals kunnen ook 
mathematisch ontworpen worden door het herhaald toepassen van een bepaalde rekenkundige 
bewerking. Denk maar aan de bekende Russische Matruska poppetjes die steeds in grotere ‘genesteld’ zijn. Dit 
is ook het geval in een zogeheten geneste torus, waarin binnen een torus steeds kleinere tori op deze wijze in 
elkaar vallen met één centraal gemeenschappelijk kanaal (zie sectie 10). Zowel in de fysica als in de kosmologie 
wordt veel gebruik gemaakt van dit torus model. De toroidale ruimtelijke structuur waarin spiraalvormige 
energie trajecten kunnen worden geplaatst die steeds naar zichzelf terugkeren helpt ook om beweging 
(energie) en vorm (informatie) in levensprocessen gedurende lange tijd t modeleren en in beeld te brengen 
(fig 14 A). 

De kenmerkende geometrische vorm van de torus beschrijft heel goed de uiteenlopende elementen die we in 
het heelal aantreffen (fig. 3B): van de kleine schaal van het elektron en andere elementaire deeltjes, via vele 
natuurlijke vormen op onze planeet, tot galactische stelsels of zwarte gaten. Deze vorm staat zelfs model voor 
het universum (zie fig.3B). Wat betreft het allerkleinste denken sommige wetenschappers zelfs aan een 
vloeibaar netwerk van wervelende vortex c.q torus structuren, met ieder een centraal kanaal of ‘wormgat’. 
Deze vorm is zelfs herkend op het niveau van de Planck schaal, dit wordt dan wel quantum schuim genoemd 
[82,83]. Sommige wetenschappers suggereren zelfs domeinen met nog kleinere - niet ruimtelijke - eenheden 
die alleen maar wiskundige betrekkingen en gerelateerde geometrische vormen zouden bevatten (fig.6 en 14A 
en 14B). We raken hier opnieuw aan de metafysica en we lijken haast terug in de tijd uit te komen bij de 
‘platonische lichamen’ die de Griekse filosofen zagen als basis van een harmonisch opgebouwd universum. De 
vraag of de door ons geobserveerde wereld een harmonische achtergrond heeft, is in de natuurkunde nog 
steeds een onderwerp van discussie. Nobelprijs- winnaar Frank Wilczek 4 stelt dat de natuur mogelijk een 
muzikaal patroon bezit4. De al genoemde Generalized Music Code toont een vergelijkbaar uitgangspunt. 

De toepassing van de kwantumfysica op biologische processen levert dus veel interessant nieuwe inzichten op. 
Niet alleen in het functioneren van planten, vogels en vissen en mensen, maar het biedt ook nieuw inzicht in 

het proces van de biologische evolutie. 

4. Elektromagnetische Frequentie Patronen in de Biofysica 

Met de fundamentele stap in de kwantumfysica, de stap van deeltjes-denken naar golf-denken, ontstaat een 
completer beeld van onze werkelijkheid. Golfpatronen en frequenties nemen daarin een vooraanstaande 
plaats in. Alleen zo, konden Geesink en Meijer het semi-harmonische EM-frequentie patroon (fig. 9) 
ontdekken [8,9,11] over de impact van zeer uiteenlopende frequenties op levensprocessen. Dat had niet 
ontdekt kunnen worden met uitsluitend deeltjes-denken. Ze vonden het frequentiepatroon in gezonde 
levende cellen, in tumorcellen en in neurologische studies bij mensen. Vervolgens herkenden zij - tot hun 
aanvankelijke verbazing - dergelijke patronen ook in veel louter fysische systemen [16-19,35, 36] zoals 
muziekalgoritmen, geluid geïnduceerde resonantie patronen in membranen (fig.11), het zichtbare 
kleurenspectrum, vibraties van nucleotiden en albumine in oplossing [37]. Ze vonden die zelfs in water [36] en 
in halfgeleidende klei-materialen (z.g. phyllo-silicaten [35]). 

                                                         
4
 Zie bijvoorbeeld zijn boek ”A Beautiful Question”. 
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Het door Geesink en Meijer onthulde EM-frequentiepatroon werd recent ook teruggevonden in 
elektromagnetische frequenties die de mate van kwantumverstrengeling (entanglement) bevorderen. 
Verstrengeling werd eerder besproken middels de zogeheten ‘EPR-paradox’: het gedachtenexperiment van de 
natuurkundigen Einstein, Podolsky, en Rosen [17] die van mening waren dat de onmiddelijke 
kwantumverstrengeling over grote afstand niet kon bestaan, omdat het strijdig zou zijn met de beperkte 
lichtsnelheid. Achteraf bezien zijn de reeksen van discrete frequentiewaarden geheel in lijn met de theorie van 
staande golven die door een constructieve interferentie van golven in eenzelfde golfveldruimte ontstaan, zoals 
bijvoorbeeld een snaar trilt tussen twee vaste punten. Deze staande golven kunnen in de kwantummechanica 
alleen in zeer specifieke waarden voorkomen (eigenwaarden, in de muziek zijn dat harmonische tonen!). Wil je 
deze staande golven in hun onderlinge verhoudingen weergeven, dan heb je de muziektheorie van 
harmonische resonantie nodig, een theorie die al door de oude Grieken als Pythagoras werd gevonden. Deze 
harmonische patronen komen in de hele fysica voor, zoals al genoemd in de frequenties van het 
kleurenspectrum en meer recent ook herkend in de frequentiewaarden van snaren in de diverse versies van de 
snarentheorie (verenigd in de z.g. M-theorie). Overal waar elektromagnetische velden in de praktijk worden 
toegepast kun je dus een ‘fit’ oftewel ‘resonantie’ verwachten met interferentiepatronen van staande golven. 
Deze fit ‘dwingt’ dan de nabijgelegen frequenties in bepaalde trilling vormen. Dit inzicht blijkt onder meer 
relevant voor het begrijpen van de mogelijke effecten van 4 G en 5 G EM-straling bij telecommunicatie op 
insecten, planten dieren en mensen. Een veld van onderzoek dat daarom veel meer aandacht en prioriteit 
verdient (zie ref. 33) 

            
 
Figuur 8: De cel gezien als elektromagnetische resonantie structuur (het ”elektroom”). Daarin gaan ionen, 
elektronen en polaire structuren vibreren op de maat van de elektromagnetische velden. Alle cel-componenten 
komen samen in een vibrerende toestand. Zij kunnen elkaar beïnvloeden door vorming van gelijktijdige 
(coherente) trilling domeinen in cel-water, ionen, eiwitten en DNA. Aldus H. Frohlich, zie ref. 7 en 8 en A. de 
Loof, ref.45. 
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Combinaties van EM-golven vormen elektromagnetische krachtvelden, die volgens de klassieke fysica in feite 
zijn samengesteld uit lichtdeeltjes (fotonen met massa), maar die binnen de kwantumfysica ook kunnen 
worden gezien als lichtgolven (frequenties met energie). Terzijde: de Engelse term ‘wavicles’ is verhelderend: 
het duidt erop dat de potentie van waves en particles beide nog tot realisatie kunnen komen. Deze 
golf/deeltjes hebben heel verschillende energie en dus lopen ook hun frequenties zeer uiteen. De discrete 
frequenties zijn direct gerelateerd aan de golflengten en de massa van deeltjes. Ze zijn daarom eenvoudig te 
berekenen door de twee bekende vergelijkingen van Einstein en Planck aan elkaar gelijk te stellen, en te 
gebruiken als de betreffende energieën bekend zijn uit de literatuur: 

E = m c2 = h ν (vgl. 1) (waarin, E = Energie, m = massa, c = lichtsnelheid, h = Planck’s constante en ν = 
frequentie). 

De bovengenoemde vergelijking geeft dus aan dat, bij gegeven energie, de frequentie afhangt van de massa en 
dat, bij een gegeven massa, energie en frequentie gerelateerd zijn. Als de massa een gekwantiseerde schaal 
volgt (want opgebouwd uit gekwantiseerde deeltjes) en als de energie ook gekwantiseerd is, dan volgt daaruit 
dat de frequenties ook een soortgelijke gekwantiseerde schaal moeten kennen [18]. Het uitgangspunt van 
Meijer & Geesink is dat dit geldt voor de hele fysieke werkelijkheid. De huidige interpretatie van de 
kwantummechanica theorie hecht nog sterk aan de waarschijnlijkheids-veronderstelling van Bohr en 
Heisenberg (1925), dat de theorie slechts de kans weergeeft van mogelijke waarden van een 
kwantumtoestand en niet zozeer de onderliggende fysieke golf gedaante van de kwantum wereld 
representeren, waarvan Meijer en Geesink uitgaan. Voor de realiteit van een onderliggende golfwereld is 
overigens steeds meer wetenschappelijke evidentie (zie ref. 100). 

Geesink en Meijer concludeerden dus dat hun kwantumfrequenties gedetermineerd lijken te zijn en na 
observatie, bepaalde discrete waarden aannemen [7,8,16]. Bovendien lijken de individuele golf-frequenties 
met elkaar te zijn verstrengeld. Dit typische kwantumverschijnsel van verstrengeling toonde aan dat deeltjes 
afkomstig uit dezelfde bron, op grote afstand van elkaar gebracht, onmiddellijk verstrengeld raken wat betreft 
hun eigenschappen. Einstein, die meende dat de lichtsnelheid de maximum-snelheid in het universum is, kon 
dit niet plaatsen: zo’n onmiddellijke informatieoverdracht viel daar niet mee te rijmen (vandaar de EPR-
paradox). Hij vermoedde daarom dat deze verstrengeling niet toevallig kon zijn en dat er verborgen variabelen 
in de kwantumtheorie moesten bestaan. Hij zei destijds al “dat God niet dobbelt”, waarop zijn tegenstander 
Bohr tegenwierp “dat Einstein nu eens moest ophouden God allerlei zaken voor te schrijven”. Later bewees de 
vermaarde kwantumgeleerde Bell dat hier non-lokale condities moeten gelden -dus niet in onze directe 
ruimte-tijd-domein, en daarom dient de aansturing op zo’n grote afstand een globaal veldkarakter te hebben. 
De conclusie van Geesink en Meijer dat kwantum processen gedetermineerd blijken te zijn, kan in deze zin dus 
kloppen en is derhalve niet zo revolutionair als het aanvankelijk leek. Bovendien sluit hun conclusie aan op de 
huidige discussies over zogeheten ‘superdeterminisme’ middels een onderliggende ’implicate order’. Redenen 
genoeg om hun denken nader te analyseren. Dat gebeurt in het volgende hoofdstuk. 

Het semi-harmonische EM-frequentie patroon blijkt dus voor te komen in allerlei, louter fysische, systemen 
zoals in muziekalgoritmen, in door geluid opgewekte geluid geïnduceerde vormen op membranen, in het 
kleurenspectrum van zichtbaar licht, in vibraties van nucleotiden in oplossing, en zelfs in water en in klei-
materiaal. Het fenomeen lijkt verband te houden met verstrengeling. Maar dergelijke patronen bestaan ook 
overal in levensprocessen: in gezonde levende cellen, in tumorcellen en in het zenuwstelsel. Deze patronen 
maken mogelijk deel uit van de informatie-component van de werkelijkheid, het zijn de non-fysieke aspecten 

die de vele fysieke en biologische processen ordenen. 
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5. Mathematische en Muziektheoretische Basis van de Levende Natuur 

Geesink &Meijer presenteren het door hen gevonden frequentie bandenpatroon als een 12-tallig toonstelsel 
(een z.g. octaaf, zie fig. 9). Dat 12-tallige patroon is bekend uit de muziek. De frequenties zijn eenvoudig uit te 
rekenen met een vergelijking die bekend is uit de muziektheorie en die in feite al bij Pythagoras bekend was.  

          
 
 

Figuur 9: Een octaaf met 12 duidelijk gescheiden EM- frequentiebanden met hun gemiddelde trilling waarden 
in Hz in de genormaliseerde range van ca. 250 - 486 Hz, uitgezet op een logaritmische schaal. Elk punt 
representeert een gebruikte EM-frequentie uit de ca 600 onderzochte publicaties. De voor levensprocessen 
gunstige frequenties (groene punten ‘Life-compatible’) blijken duidelijk te onderscheiden zijn van de ongunstige 
waarden (‘detrimental’). Voor de overzichtelijkheid zijn beide patronen over dezelfde Y-as gespreid [25]. 

Deze rekenwijze uit de muziektheorie maakt het mogelijk om alle frequenties (via hun harmonische 
resonantie) samen te vatten in een basisoctaaf van 12 tonen in het hoorbare domein tussen de 250 en 500 
Hz. Hier volgt de rekenformule5. 

                                                         
5
 Het eerste referentiegetal in deze formule heeft de waarde van 1. Waarom moet dat wel zo zijn? Je kunt het gemakkelijk 

uitrekenen via de meta-analyse van de biomedische studies en ook de diverse fysische experimenten die door de auteurs 

zijn gedaan (de analyse van EPR- experimenten [17], van elementaire deeltjes [18] of van superconductoren [19]). Je neemt 

bijvoorbeeld de gemeten discrete energieën in de EPR-golf/deeltje verstrengeling (entanglement) experimenten, dan 

blijken daarin ook weer 12 discrete energieën, en equivalente octaven aanwezig te zijn [17]. Als je deze reeks 

van energieën deelt door de constante van Planck, en je komt uit bij 12 discrete frequenties, en octaven daarvan. De eerste 

frequentie ligt dan precies op 1 Hz. Daarom 1 als referentiewaarde.  
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En = ℏ ωref 2
n 3m (2p)  (vgl. 2) 

(En = Energie distributie, ωref  = Referentie frequentie = 1 Hz, ℏ = Planck’s constante, n = serie van getallen met 
waarden: 0, 0.5, 2, 4, 5, 7, 8, -1, -3, -4, -6, -7, m = serie van hele getallen met waarden: 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, 
-4, -5, p = serie van hele getallen met waarden: <-4, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, > +52). 

De volledige schaal van frequenties voor de hele levende werkelijkheid is natuurlijk veel uitgebreider dan dat 
van die ene octaaf met 12 frequenties. Aansluitende gelijkvormige schalen met ofwel een hoger 
frequentiebereik of juist met lagere waarden zijn eenvoudig uit te rekenen door elke frequentie in de reeks 
van 12 te vermenigvuldigen met twee of te delen door twee. Zo krijg je een totaal bereik in de range van Hz, 
Kilo-Hz, Mega-Hz, Giga-Hz en Tera-Hz die loopt van 0.2 Hz tot 500 THz. Hierbij is ook het zogeheten verre 
infrarood-gebied (Tera-Hertz) belangrijk, omdat deze frequenties centraal staan in de EPR-experimenten (zie 
ook fig. 9). 

De harmonische frequentieschalen van alle verschijnselen - fysiek en biologisch - blijken ‘samengevat’ te 
kunnen worden in een muzikaal octaaf met 12 EM-frequentiebanden. Twaalf tonen – verstrengeld op 
meerdere schalen en dus met al hun boventonen en ondertonen – lijken bepalend voor zeer veel 
levensprocessen. Hier ligt de fundamentele reden waarom muzikale wetten zo’n belangrijke aanvulling bieden 

op de huidige natuurkundige inzichten om levensverschijnselen dieper te doorgronden.   

6. De Essentiele Rol van Water en Klei-mineralen in de Vorming van Levensprocessen. 

Voor levensprocessen is de trillingsfrequentie van watermoleculen (H2O) uiteraard van belang [36]. Water is 
een zeer essentiële component in alles wat leeft. De frequentiewaarde van water is uit te rekenen door het 
molecuulgewicht van water (M=18, namelijk 2x1 voor de 2 waterstofatomen en 1x16 voor het zuurstofatoom) 
in te vullen in de vergelijkingen E= mc2 en E=h.ν, waarin ν de trillingsfrequentie van het watermolecuul is. Voor 
het H2O-molecuul is de uitkomst van zo’n berekening echter niet de enig mogelijke waarde. Volgens de 
bovenstaande octaaf-hiërarchie kunnen we deze waarde vele malen met twee vermenigvuldigen om in de veel 
hogere frequenties van het verre infrarood THz gebied te komen, waar de invloed op macrostructuren in de 
cel optreedt. Wellicht is dus de oscillatiefrequentie van water het beste uit te drukken in een fractale serie van 
discrete en steeds toenemende frequenties (tot aan Thz), die in diverse lagen van het organisatieniveau in de 
cel een rol spelen. Zeer opvallend is dat de wetmatigheid (door Geesink en Meijer, daarom 
de gegeneraliseerde muziek (GM)-schaal genoemd), primair gevonden is door de analyse van 
elektromagnetische invloeden op levende cellen. Dit ‘Life algoritme’ bleek zoals gezegd, opvallend genoeg, ook 
te herkennen in processen in een aantal niet-levende systemen [17,18,19,35,36]. Bijvoorbeeld in klei - dat 
bestaat uit evenwijdige lagen mineraal-silicaten - dat als halfgeleidend materiaal, niet coherente EMF-
frequenties kan omvormen in coherente frequenties en daarmee, onder meer, de synthese van RNA kan 
bevorderen (fig. 10). Natuurkundigen kunnen dit goed plaatsen, want die hebben het in de natuurkunde over 
een spin van deeltjes met de verhoudingen 1/2, en 2/3, dat zijn verhoudingen tussen hele getallen die ook 
netjes passen in het GM-algoritme (zie de vergelijking in sectie 5). 
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 Figuur 10: de mogelijke rol van klei-materiaal (mineraal-silicaten), als halfgeleidend materiaal dat niet-
coherente EMF-frequenties kan omzetten in coherente frequenties en dat, onder meer, de synthese van RNA 
blijkt te kunnen bevorderen (inset links onder).   

Hier komt kwantumverstrengeling in beeld, en wel in verband met informatie. In recente experimenten in 
2015, hebben de onderzoekers Hanson &Hensen in Delft onomstotelijk aangetoond dat ruimtelijk van elkaar 
verwijderde deeltjes zich in een verstrengelde toestand kunnen bevinden. Zoals eerder genoemd, is 
verstrengeling (Engels: “entanglement”) een van de meest opvallende eigenschappen van de 
kwantummechanica. Het werd al in de jaren twintig van de vorige eeuw beschreven zonder dat het 
werkelijkheidsgehalte ervan destijds getest kon worden [17]. Dat kon pas in 2015 na de ontwikkeling van zeer 
nauwkeurige tijdmeters. 

Het is dus mogelijk om gedetermineerde verstrengelde toestanden tussen de spin van elektronen te realiseren 
over een grote afstand, met behulp van fotonen van een discrete energie/frequentie. Dat wijkt af van de 
kennis van de kwantummechanica van de bovengenoemde Bohr en Heisenberg in de jaren twintig, die 
meenden dat gekoppelde draairichtingen van beide elektronen volledig willekeurig zijn en pas bepaald worden 
op het moment dat ze worden gemeten. Einstein had, zoals boven behandeld, al moeite met deze theorie en 
hield vol dat elektronen in zo’n experiment kennelijk ‘van tevoren al weten’ wat hun uitkomst wordt.  

Het Delftse experiment heeft laten zien dat Einstein in dit opzicht gelijk had. Het experiment liet een 
betrouwbare en onmiddellijke reactie van een eerder gekoppeld elektron zien over een afstand van 1.3 km! 
Het elektron wordt dus niet verplaatst. Alleen de spins van beide gescheiden elektronen zijn verstrengeld en 
als de spin van het ene elektron verandert dan verandert de spin van het verstrengelde elektron ook 
onmiddellijk. Er zit geen tijd tussen, er is dus geen sprake van transport van een deeltje. Zelfs de lichtsnelheid 
doet er dan niet toe. Er is dus sprake van een zekere permanente interactie, je kunt het formuleren als ‘elkaar 
geïnformeerd houden’. Verstrengeling is een basisbegrip voor de kwantum-informatie-wereld. De 
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wetenschap heeft nog geen verklaring voor dit verschijnsel maar moet nu wel aannemen dat het werkelijk 
bestaat. De in Delft uitgevoerde experimenten voldoen, interessant genoeg, ook aan het gevonden semi-
harmonische GM-frequentie patroon. Mogelijk schuilt in dit verschijnsel van verstrengeling ook een mogelijke 
verklaring voor het verschijnsel teleportatie, maar dat laten we hier rusten. 

De wetmatigheid van de gegeneraliseerde muziekschaal blijkt duidelijk ook te gelden voor diverse 
trillingsfrequenties van water en van klei. Beide zijn vermoedelijk fundamenteel geweest bij het begin van 
levensprocessen in de evolutie (zie ook fig.6). Klei, als halfgeleidend materiaal, blijkt niet coherente EMF-
frequenties om te kunnen vormen in coherente frequenties, die cruciaal zijn voor het ontstaan van leven. 
Opnieuw komt kwantumverstrengeling in beeld en wel in verband met informatie. Het nieuwe – in 2015 
definitief bewezen - inzicht is dat het over een grote afstand mogelijk is om gedetermineerde verstrengelde 
toestanden tussen de spin van elektronen te realiseren; dit werkt met behulp van fotonen van een discrete 
energie en dus discrete frequentie (fig.2). Zo kan een onmiddellijke overdracht van informatie plaatsvinden, 

ook in levensprocessen. Verstrengeling bestaat ook in ons lichaam! 

7. Coherente en Supergeleidende Trillingen in de Natuur en het Brein 

Al eerder in de fysica werd door Chladni en later door Jenny zeer beeldend aangetoond dat geluidstrillingen 
zeer karakteristieke beelden van golf-interferentie kunnen voortbrengen: platen bedekt met zand- of 
stuifmeelkorrels kunnen tot trilling worden gebracht met de tonen van een muziekinstrument waardoor de 
korrels zich gaan rangschikken in karakteristieke geometrische patronen (fig. 11). Ook water in een petri-
schaaltje blijkt specifieke golfvormen aan te nemen. De specifiek ontstane vorm hangt samen met een 
specifieke frequentie van het toegediende geluid en met de vorm en dikte van de gebruikte plaat of de 
viscositeit van de vloeistof. Deze patronen kunnen zelfs, in meer geavanceerde proeven, drie-dimensionele 
vormen aannemen. Dat blijkt in de wetenschappelijke studie van “cymatics” (fig.11, rechtsboven en links 
onder). Ritz heeft deze patronen ook wiskundig beschreven. Dit soort waarnemingen toont direct aan dat 
geluid een ordening van deeltjes kan induceren. De geluidsgolven veroorzaken hiermee in feite 
informatiepatronen.  

Dit soort ordeningspatronen kan ook, middels elektromagnetische golven, de structurering van de eerste 
levende cellen bepaald hebben (zie ook fig. 6). De door Ritz bepaalde waarden bleken overigens overeen te 
komen met de waarden van de GMC-schaal (8).  Ook in mechanismen van superconductie konden deze 
mathematische waarden worden teruggevonden. Dat is niet vreemd, omdat EM-velden ook van belang blijken 
bij supergeleiding in fysica en in biologie. In een eerdere publicatie [19] toonden Geesink en Meijer aan dat 
superconductoren voor kwantum-bits (qubits) mogelijk ook aan de wetmatigheid van een semi-harmonisch 
GMC-frequentiepatroon voldoen. Speciale metaal- verbindingen vertonen supergeleiding alleen bij zeer lage 
temperaturen (-200 graad Celsius)6, maar dat is in de praktijk lastig te gebruiken houden. Daarom gebruikt 
men wel de invloed van EM velden met een specifieke frequentie omdat de supergeleiding dan bij veel hogere 
en dus meer praktische temperaturen kan worden gerealiseerd. De bedoeling hierbij is de coherente toestand 
stabiel te houden omdat kwantum trillingen neigen met de omgeving mee te gaan reageren en daardoor, als 
het ware, opgeslokt worden (dit laatste proces heet de-coherentie). Mogelijk kun je met de kennis van 
coherente frequenties, zoals in het groen aangegeven banden in Fig. 9, in principe, het de-coherentie 
probleem. 

                                                         
6 Supergeleiding is overigens een technologische ontwikkeling die van cruciaal belang is voor het ontwikkelen 
van kwantumcomputers, waarbij het centrale probleem is de qbits in het geleidingsproces intact (coherent) te  
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Figuur 11: Demonstratie van geluid-geïnduceerde complexe geometrie in 2-D en 3D patronen door een stabiel 
trillend voorwerp tegen een plaat of membraan te houden waarop fijn-verdeelde korrels zijn gebracht (links 
boven en onder). De hiermee, door herschikking van de korrels, geproduceerde geometrische patronen hebben 
per toon een andere complexe vorm, (rechts onder) en kunnen zelfs 3-dimensionaal worden geïnduceerd 
(rechts boven). Ritz beschreef dit alles met een serie van mathematische vergelijkingen, die later geheel bleken 
overeen te  stemmen met het bovengenoemde GMC algoritme. (zie ref. 8). 
 
(destructieve interactie van de qbits met de omgeving), bijvoorbeeld bij ‘kwantum computing’ tegengaan, in 
feite door de coherentietijden te vergroten (die zijn namelijk normaal van extreem korte duur). 

In dit kader werden door Geesink opnieuw, middels een meta-analyse, gegevens van 87 verschillende 
superconductors uit de literatuur in kaart gebracht wat betreft de invloed van EM-velden op de mate van 
superconductie. Het betreffende GMC-frequentiespectrum werd inderdaad ook in deze coherentiemetingen 
in superconductoren duidelijk vastgesteld [19]. Het blijkt dat superconductoren (supergeleidende kwantum 
materialen) alleen goed functioneren als ze coherent, gekwantiseerd en verstrengeld zijn. Ontwikkelaars van 
kwantumcomputers zouden deze kennis in de toekomst ook kunnen toepassen, omdat het daarbij met name 
gaat om het voorkomen van de-coherentie van de kwantum-golf activiteit, zodat dit soort computers 
uiteindelijk ook bij kamertemperatuur efficiënt zouden kunnen werken (zie fig. 11) [19]. 

Heel interessant is dat het gevonden patroon van EM-frequenties die kwantumcoherentie in 
superconductoren bevorderen [19], ook werkzaam is in levende systemen. Dit is het terrein van 
de Kwantumbiologie. Superconductie blijkt essentieel te zijn voor het leven, niet alleen voor de efficiëntie van 
fotosynthese, maar zoals eerder besproken, ook voor het reukproces in ons lichaam en voor de 
aardmagnetische oriëntatie van migrerende vogels en andere dieren. Interne en externe EM-velden spelen 
ook een rol in de intracellulaire communicatie van functionele netwerken van eiwitten en enzymen die met 
elkaar communiceren middels golfresonantie. Deze resonantie betreft een samenwerking tussen 
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‘geluidsdeeltjes’ (fononen) en de door lichtenergie losgeslagen lading in de vorm van exciton golf/deeltjes. Het 
transport van lading in de plantencel wordt daarbij gefaciliteerd door de invloed van fijn afgestemde 
resonerende vibraties die in de cel worden opgewekt en die als een soort ”georkestreerd” trilling-proces 
werken om te voorkomen dat de flux van geladen deeltjes in de omgeving vastloopt (fig. 5 linksboven). 

Hoe je een en ander wiskundig en fysisch allemaal precies uitwerkt is voorlopig nog toekomstmuziek, maar de 
GMC-theorie [16] gaan er van uit dat er een wetmatigheid van coherentie bestaat, gebaseerd op het principe 
van semi-harmonische resonantie. Alleen zo kun je verhoudingen van 2/3 van staande golven zo goed mogelijk 
verdelen binnen basis verhoudingen van 1/2. 

Supergeleiding is dus belangrijk voor het functioneren van kwantumcomputers, maar het is evenzo van groot 
belang in levensprocessen. Supergeleiding bij intercellulaire communicatie is bijvoorbeeld aan de orde bij de 
precieze ruimtelijke vouwing van eiwitten in hun functionele vorm en tevens voor de optimale coördinatie van 
snelle processen in de cel. Opnieuw blijken EM-velden daarbij cruciaal omdat zij de kwantumcoherentie van 
vibraties in de cel bevorderen en zo een soort van supergeleiding kunnen bevorderen. Kwantumprocessen 
spelen ook een rol bij fotosynthese, bij het identificeren van geuren en voor het orienteren van vogels op 
aardmagnetische velden. Deze coherentie speelt dus op heel kleine schaal, en met name bij communicatie 
tussen cellen zelf en hun eiwitten en enzymen. Resonantie – als basis voor interne en externe communicatie - 

kan alleen effectief optreden in voldoende coherente condities.  

8. Ruimtelijke Vouwing van Functionele Eiwitten in de Cel  

Een voorbeeld van intracellulaire communicatie met supergeleiding, zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, 
is de driedimensionale vouwing van eiwitten (zie boven fig. 12) en ook dat van van DNA in hersencellen [20, 
22].  Gezien de zeer complexe samenstelling van het brein, met behalve de neuronen tenminste 6 andere 
celtypen, is een effectieve en samenhangende (coherente) aaneenschakeling van elektromagnetische activiteit 
nodig, met name bij sommige integrale hersenfuncties zoals attentie en bewustzijn [15, 30, 31, 32, 37]. Hierbij 
zou elektromagnetische sturing middels een coherent patroon van EM-frequenties van bio-fotonen en 
fononen (geluidsgolven) een essentiële rol kunnen spelen [7, 8]. 

Een van de meest bekende Kwantum-brein modellen gaat er van uit dat micro-tubuli (heel kleine buisjes) in de 
neuronen, een essentiële rol spelen in het opvangen en doorgeven van informatie. Dit door 
vormveranderingen in de tubuline eiwittten, die in een reeks ervan worden doorgegeven in het met water 
gevulde buizensysteem. Hier lijken deze hersendelen zelfs als een calculator te werken en zo de functie van 
neuronen beïnvloeden in het uitstoten van z.g neurotransmitter stoffen. Hameroff en Penrose claimen zelfs 
dat het brein via deze tubuli informatie van buiten het lichaam kan opvangen als een soort antennes die 
informatie opvangen waardoor we in staat zijn een soort referentiekader voor ons denken en waarnemen te 
vormen (bijvoorbeeld subjectieve ervaringen als kleuren en reukpatronen die in de neurologie “Qualia” 
worden genoemd. 
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Figuur 12: Exogene en endogene EMF-frequenties (B) beïnvloeden de 3-dimensionale vouwing van groeiende 
eiwitstrengen middels de invloed van solitonen (C) die energie overdragen langs de primaire polypeptide keten 
(D). Overdracht van ordening kan ook plaats vinden door EMF-geïnduceerde Coherente Domeinen in geordend 
water (inset links midden). 
Hoe je het wiskundig en fysisch allemaal precies definieert is nog in studie, maar Meijer & Geesink [16] gaan er 
van uit dat ook in het brein een wetmatigheid van coherentie bestaat, gebaseerd op het principe van semi-
harmonische resonantie 
 
 
9.  Ontstaan van het Eerste Leven in de Biologische Evolutie 

EM-stralingsvelden, die vanaf het begin van het universum hebben bestaan, zouden een sturende rol hebben 
gespeeld in de biologische evolutie [fig. 12 en 13], en met name bij de vorming van de eerste levende cellen. In 
de aardatmosfeer waren silica stofdeeltjes aanwezig en op het aardoppervlak of zeebodem nanometer-
gelaagde silicaatdeeltjes (kleimateriaal, fig. 10), die door hun gelaagde structuur en aanwezigheid van water 
en bepaalde ionen, halfgeleider eigenschappen vertonen [35] (zie fig. 10 en 13).  

Hierbij is ook opslag van informatie in de cel nodig, bijvoorbeeld in de samenstelling en vormverandering in 
DNA en eiwitten [37,42]. Er is aangetoond dat de bouwstenen voor dit soort macromoleculen een eigen 
vibratie vertonen en dat ze gevoelig zijn voor externe EM-velden. Zo wordt de synthese van RNA uit 
nucleosiden bevorderd door bepaalde EM-frequenties (zie fig. 12 links onder). Met name het water in de cel 
kan coherent vibrerende domeinen bevatten, waarvan de EM-frequenties ook weer opvallend samenvallen 
met die van de GM-schaal. Dit soort gestructureerd water kan dus ook oscillerende afdrukken bevatten van 
eiwitten en DNA [36] en van daarin opgeloste stoffen.  
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Figuur 13 A: De diverse kwantum-fysische aspecten – zoals “superpositie” en “backward causation” - die 
mogelijk een rol hebben gespeeld in de wording van de eerste levende cellen. Daarbij verkregen zogeheten 
proto-cellen kwantuminformatie uit hun omgeving. Deze informatie bestaat onder andere uit 
elektromagnetische signalen, waarbij ook het Ca2+ ion een centrale signaalfunctie heeft. Dit, onder meer, door 
oscillaties van Ca2+ in het voor de-coherentie beschermde Ca2+-kanaal eiwit, (zie inset in de figuur rechts boven). 
Bij activering door licht of warmte zenden deze materialen (water- en macromoleculen van silica en klei (fig. 
10) die samenkomen in levende cellen) een reeks discrete EM-frequenties uit die zeer overeenkomen met de 
bovengenoemde GM-reeks. Deze straling zou een organiserend effect gehad kunnen hebben op water- en 
macromoleculen als de voorlopers van de zeer complexe levende cellen, (ref. 45-48), die immers adequate 
informatie uit hun omgeving nodig hebben om te overleven en zich te delen (zie fig. 6) . 

De termen frequentie, resonantie en coherentie duiden al sterk op een muzikale wereld. Dat de muzikale 
interpretatie van de werkelijkheid steekhoudt, blijkt ook uit de praktijk van de plantenteelt. Daar ontstaan 
nieuwe frequentie-technieken die ook gebaseerd zijn op deze inzichten in de kwantumtheorie. Bijvoorbeeld 
het verschijnsel van eiwitmuziek, op de markt gebracht door de Franse firma Genodics. Met deze muziek-
technieken wordt de vorming van eiwitten sterk bevorderd7. En bijvoorbeeld: de verandering van de 
waterstructuur ten behoeve van wortelgroei 8. Meer over kwantumlandbouw in sectie 12. 

 

                                                         
7
 Zie Kieft, 2019, ‘Quantum Leaps in Agriculture’. 

8
 Zie www.genodics.com en zie sectie 12. 

http://www.genodics.com/
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Figuur 13 B: De biologische evolutie in een ander licht: het gaat daarbij volgens sommigen om cellen met een 
niet-reduceerbare complexiteit. Rechtsboven de bouwstenen van het leven volgens neo-Darwinistische 
principes, erfelijke codering, mutatie en competitie. Rechtsonder staan de, thans gebleken, ontbrekende 
aspecten van de Evolutietheorie  van Darwin opgesomd. 

 

Een reeks discrete EM-frequenties zou – als straling - een organiserend effect kunnen hebben op water- en 
macromoleculen. Deze zouden de voorlopers gevormd kunnen hebben van de veel complexer levende cellen. 
Ook de eerste cellen hadden immers adequate informatie uit hun omgeving nodig om te overleven en zich te 
delen. En deze informatie diende in de cel opgeslagen te kunnen worden, bijvoorbeeld door de samenstelling 
en vormverandering in DNA en eiwitten. Vooral water in de cel kan coherent vibrerende domeinen bevatten. 
Dergelijk gestructureerd water kan dus ook afdrukken van eiwitten en DNA bevatten, in de vorm van 

coherente trilling-patronen. Deze stelling wordt inmiddels in de agrarische praktijk bevestigd. 

10. Het Torus Model voor de Beschrijving van Informatie Stromen in Levensprocessen 

Naast het verschijnsel fractaliteit, hebben we nog een nieuw ruimtelijk begrip nodig uit de 
kwantumbenadering: namelijk dat van de torus. In de torus-vorm komen ruimte, energie en informatie 
samen en het model wordt zeer intensief gebruikt in de fysica. Het algoritme van de GM-schaal kunnen we 
dan ook geometrisch beschrijven met spiraalvormige energie-trajecten op het oppervlak en de binnenkant 
(kanaal) van een torus (diverse vormvoorbeelden van de torus in fig. 14 A). 
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Figuur 14 A: Diverse voorbeelden van Torus geometrie met boven links de Tonnetz torus, gebruikt voor de 
beschrijving van de dynamiek van muziek (A), de rotaties van vibraties op een torus (B), een nesting van 
meerdere torii (c) lijkende op een Twistor ruimte, zoals voorgesteld door Penrose (F). 
 
In deze vorm kunnen ook de energieën van geluid (fonon-deeltjes), licht (foton-deeltjes) en elektronen 
(deeltjes met negatieve lading) geïntegreerd worden tot zogenaamde quasi-deeltjes - mengvormen van deze 
drie elementaire deeltjes -.9 Het torus model werd veel gebruikt in de geschiedenis van de fysica, omdat het 
model het oscillatieproces in drie ruimtelijke dimensies duidelijk maakt. Als quasi-deeltjes bewegen volgens de 
vorm van de torus, dan kunnen ook trillingen ontstaan in een, voor ons onzichtbare maar, fysisch wel 
aangenomen, 4de dimensie. De toroïdale beweging genereert, naast de drie dimensionale oscillaties, een 
trilling in een vierde ruimtelijke dimensie, met een beweging waarin de torus als het ware steeds 
“binnenstebuiten” wordt gekeerd. Dit laatste proces wordt onder andere wiskundig beschreven met de 
getallentheorie van de zogeheten ‘quaternionic movements’ [5,19] (fig.14 B). Misschien ligt in dit idee van 
binnenstebuiten-beweging in een vierde dimensie de aansluiting met de eerdergenoemde visie van Charon, 
dat elk elektron gepaard is aan een ‘bewustzijnsdeeltje’.  

Deze toroïdale benadering (fig. 14 B) kan ook praktisch toegepast worden om het gedrag van semi-
conductoren die in de natuur voorkomen - bijvoorbeeld in diverse klei-mineraal silicaten - systematisch te 
bestuderen.  Zulk halfgeleidend nano-materiaal kan EM golven omzetten van de ene naar de andere 
frequentie. Dit materiaal werd door Geesink in toroïdaal georganiseerde kleine laagjes silicaat gebracht (zie fig. 
10), die dan samen een soort nanometer-laminaat vormen met supergeleidende eigenschappen bij hoge 
temperaturen. Zoals eerdergenoemd, zenden deze materialen na energetische activering de coherente EM-
straling frequenties uit van het GMC [35] en kunnen in de natuur zorgdragen voor allerlei vormen van signaal- 
overdracht. Het is verwonderlijk, maar niet onverwacht dat de torus figuur zo’n centrale rol heeft in de 

                                                         
9
 Voorbeelden van quasideeltjes zijn het polaron (ook soliton genoemd), polariton en majorana deeltjes.  
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wetenschap: het beschrijft werkelijk een heel spectrum van vormen in de natuur: dat van het elektron, 
aardmagnetisme en zwarte gaten tot aan de vermoedelijke vorm van het universum! 

Zelfs het proces van wetenschappelijke onderzoek kan worden beschreven als een toroïdaal energetisch 
informatieproces dat al spiraliserend haar weg zoekt om kennis te integreren. Deze geometrische vorm 
verbeeldt dan de ontwikkeling in een wetenschappelijke wereld waarin de heersende concepten binnen 
bepaalde disciplines met elkaar in competitie zijn: door het herhaald samenkomen van de concepten in de as 
van de torus kan daar een integratie ontstaan tot geheel nieuwe denkbeelden. Deze beweging lijkt daarmee 
op die in een opwaartse spiraal (zie fig. 14 B, ref. [15]).  

De bovengenoemde EM-frequentiegegevens uit de meta-analyse van ruim 500 biomedische publicaties (fig. 
9), laten evident zien dat er een patroon van EM-frequentiebanden bestaat dat aangeeft dat bepaalde 
discrete (coherente) frequenties de gezondheid bevorderen en tegelijkertijd ook frequenties die voor het 
leven zeer schadelijk zijn (de non-coherente frequenties). Deze frequenties blijken elkaar af te wisselen in een 
vast patroon. Dit inzicht in de verhouding tussen de gunstige en ongunstige frequenties is maatschappelijk van 
groot belang want het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om minder schadelijke frequenties voor 5G 
communicatietechnologie te berekenen. 

                    

Figuur 14 B: De spiraalvormige trajecten op een torus kunnen worden gezien als een geometrische informatie 
waarbij elke spiraalbeweging naar zichzelf terugkeert. Van bovenaf links gezien: een informatie ontvouwing, 
die naar beneden beweegt en in die onderste helft gevolgd wordt door een informatie compressie. Interactie 
met andere informatietrajecten vindt plaats in de kern (singulariteit) van de torus. Daarbij kan een zogeheten 
quaternionische transpositie optreden naar een symmetrische 4de ruimtelijke dimensie (met de dimensie tijd is 
deze transpositie dus 5-dimensionaal) en kan - omgekeerd - een 5D-4D symmetrie verbreking ‘aangezwengeld’ 
worden met een omgekeerde toroïdale beweging. 
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Het vergt in feite slechts kleine aanpassingen in frequentie, die soms zelfs te realiseren zijn binnen de geveilde 
en te veilen bandbreedtes. Een nauwkeurige keuze van de frequentie waarde is cruciaal voor de gezondheid 
van de mens, maar zeker ook voor alles wat leeft in het hele ecosysteem. Het blijkt dus ook dat zorgvuldig 
berekende gunstige EMF-frequenties preventief gebruikt kunnen worden. Met deze kennis kunnen 
bovendien nieuwe materialen worden ontwikkeld voor bescherming tegen straling: door omzetting van non-
coherente, schadelijke frequenties in levensvriendelijke coherente frequenties. Tot nu toe beschikken we over 
veel dierproefgegevens maar systematisch onderzoek in menselijk materiaal is in feite nog niet gedaan [29,33]. 

Uit de publicaties van Geesink en Meijer blijkt, zoals eerder behandeld, dat ‘gunstige’ EM-frequenties de 
coherentie in levensprocessen kunnen bevorderen [7,9,11,12,26]. Bovendien bevorderen zij 
kwantumverstrengeling van golf/deeltjes [17]. Bovengenoemde klei-materialen zouden dan ook kunnen 
worden gebruikt om de - voor mens en dier en plant - schadelijke EM-frequenties uit de omgeving om te 
zetten in juist helende straling met coherente frequenties. Ook therapeutische toepassingen van de goede EM-
straling in de medische technologie zijn heel goed mogelijk: thans wordt in de USA bijvoorbeeld de EM-veld-
laser toegepast bij de behandeling van bepaalde tumoren [21], bij pijnbestrijding en ook bij bepaalde 
psychische en neurologische aandoeningen [37]. Recent zijn ook de coherente frequentie waarden gebruikt 
voor het componeren van elektronische muziek, welke in de therapie van bewegingsstoornissen en allergische 
condities kan worden ingezet. 

Om Informatiestromen van levensenergie beter te kunnen beschrijven is nog een veel gebruikt begrip uit de 
kwantumbenadering nodig: de torus. Het algoritme van de GM-schaal kan geometrisch beschreven worden als 
de spiraalvormige energiebeweging langs het oppervlak en door de kern van een torus. Dat biedt een soort 
van energie-integrator die de energiefrequenties van geluid, licht en elektronen kan integreren. De toroïdale 
beweging genereert driedimensionale oscillaties plus een trilling in een vierde dimensie; daarbij wordt de 
beweging langs en door de torus als het ware steeds “binnenstebuiten” gekeerd. Belangrijk voor 
levensprocessen is dat er bepaalde discrete (coherente) frequenties zijn die gezondheid bevorderen en 
tegelijkertijd ook frequenties die voor het leven zeer schadelijk zijn (de non-coherente frequenties). Deze 

inzichten bieden mogelijk nieuwe therapeutische toepassingen in preventieve zin voor mens, dier en plant. 

11. Breinfunctie en Bewustzijn: Kwantumprocessen en Elektromagnetische Velden 

Na de stap richting het ontrafelen van levensenergie, moet ook de stap volgen naar ontrafelen van bewustzijn, 
of wel de stap van de biosfeer naar van de werking van de noösfeer, zoals Teilhard de Chardin het heeft 
genoemd. Elektromagnetische theorieën worden inmiddels inderdaad getoetst aan kennis van het menselijk 
denken en zelfs van het bewustzijn. Harmonisch oscillerende elektromagnetische velden blijken het 
samenspel van diverse brein onderdelen te bevorderen, evenals de synchronisatie van neuronale netwerken 
die nodig zijn voor het individuele bewustzijn. Susan Pockett en Johnjoe McFadden bijvoorbeeld, hebben 
dergelijke EM-veld-theorieën van bewustzijn voorgesteld, gebaseerd op de theorie van de quantum-
electrodynamica (QED, fig. 15 A). En Keppler [65] stelde dat de hersenen een stroom van 
bewustzijnsmomenten veroorzaken door een permanente interactie met het Zero-Point Energieveld, waarbij 
overlappende trilling-patronen (attractoren) van het veld en het brein met elkaar resoneren (fig. 15 B). Ons 
bewustzijn is op deze wijze impliciet een fundamentele eigenschap van het universum zelf, vanwege deze 
uitwisseling en integratie van actieve informatie [4, 15]. Meijer postuleert [4,15,30-32,37] dat het bewustzijn 
in ons brein gecoördineerd wordt door middel van EM-velden en dus foton genererende velden die collectief 
ontstaan uit de elektrische actiepotentialen die in de neuronen worden gevormd (fig.15 A). 

In het brein ontstaan licht- en geluid-deeltjes (fotonen/fononen/solitonen) die een informatieoverdracht 
induceren die vele malen sneller is dan de klassieke chemische neurotransmissie. Deze overdracht werkt 
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middels de synaptische neuro-transmissie met een post-synaptische ruimte, mits die ruimte de juiste 
afmetingen heeft om het virtuele kwantum golf-deeltje om te zetten in de corresponderende deeltjes door 
middel van het ZPE-Casimir effect. Ook ontstaan ultrasnelle signaaldeeltjes zoals Tachyonen en Majorana 
deeltjes die een retrograde tijdsbeleving kunnen veroorzaken. 

Verder hebben Meijer et al., geconcludeerd dat in de hersenen een kwantum-netwerk is ontwikkeld dat 
functioneert als een soort referentiekader: het controleert de kwaliteit van onze breinreacties. Dit gebeurt 
door, als het ware, het simuleren van een voorspelling van toekomstige subjectieve ervaringen van het 
individu. Ze noemden dat de event-horizon werkruimte van het brein [15,30-32,37]. Dit nog weinig 
onderzochte informatieveld rondom het brein zou ook fenomenen als helderziendheid, telepathie en bijna-
dood ervaringen [3,27, 28] kunnen verklaren. Dit informatieveld staat mogelijk direct onder invloed van het 
nulpuntsenergieveld en daarom ook van de GM-schaal EM-frequenties die wij eerder onthulden.                                                                  
Sbitnev c.s. (30-32, 37) wees er op dat de cerebrospinale watercompartimenten in het brein veel vrij 
bewegende protonen in de vorm van Hydronium ofwel (+)-ionen bevatten, die kwantumfysisch als oscillerende 
antennes kunnen dienen voor het ontvangen en verzenden van kwantum informatie. Deze 
watercompartimenten kunnen zo essentiële instrumenten zijn van bewustzijn of informatie die van buitenaf 
ontvangen wordt. Dit zou, onder meer, verklaren dat bij zogeheten hydrocephalus-patiënten het bewustzijn 
nog deels functioneert, ondanks een minimaal restant cel-volume.  

                
 

 
 
Figuur 15 A: De werking van het brein in relatie met geheugen. Het brein van de mens (in het midden) ontvangt 
permanent interne prikkels van de zintuigen (“total organism”) maar ook externe signalen van 
aardmagnetisme, nulpuntsenergieveld (ZPE), zwaartekracht etc. (de “outside world”, ZPE, Event Horizon). De 
toroïdaal georganiseerde mentale werkruimte (midden-onder en links ook symbolisch aangegeven in de 
afgebeelde hoofden) integreert deze diverse signalen in een fractale setting, middels een 5D holografisch 
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proces, waarbij alle beschikbare informatie wordt opgeslagen als in een “event horizon” (het rode ovaal 
midden in de figuur), zie [15] en [37]. Hierdoor ontstaat, geassocieerd met het brein, een persoonlijk geheugen 
met dubbel-informatie die nodig is voor permanente kwaliteitscontrole en weging van eigen brein-
verbeeldingen en toekomstcoderingen van het individu. Deze integrale datastructuur kan een rol spelen in 
bepaalde transcendente bewustzijn condities zoals het totale levenspanorama in bijna-dood ervaringen. 

 
De drie collectieve informatiestromen in 15A (het ZPE, de buitenwereld en het eigen organisme) genereren 
kwantumverstrengeling van de bewustzijnsmomenten in het nu, waardoor de informatie wordt geïntegreerd 
in het collectieve heden (zoals ook weergegeven in fig. 18). 
 
Er wordt verondersteld dat de golfprocessen een toroïdaal terugkerend karakter hebben, op alle niveaus in de 
vorming van bewustzijnsmomenten, en dat informatieoverdracht tussen de 3-D Planck-schaal en het sub-
Planckiaanse 4-D-informatieveld in twee richtingen plaatsvindt. Toroïdale “fluxtubes” van diverse lengtes 
(bovenste deel van fig. 15A) fungeren, in een fractale context, als golf-operators. Zij zijn belangrijk voor de 
overdracht van de universele informatie in de vorm van harmonische frequentierelaties, volgens de muzikale 
mastercode van de impliciete orde. 
 

             
Figuur 15B: Het Zero-Point Energy Field (ZPF) als substraat van informatie en bewustzijn. Door inductie en 
selectie van ZPE-vibratie units (“sets of phase-locked modes”, een soort oscillatie attractoren) door het brein, 
ontstaat lange afstand resonantie met het ZPE-informatieveld en synchronisatie van het ZPE-veld en het brein 
(lijn A rechts). Dit proces is uitdrukkelijk tweezijdig en verloopt ook vanuit de hersenen naar het ZPE-veld (de 
back-reaction), waardoor permanente actualisering van het data-veld wordt gerealiseerd (zie ook fig. 15A). 
Hier is het bewuste zelf actief. Zodra de hersenen daarentegen geen vastzittende vibratie units selecteren (lijn 
B), ontstaat ruimte voor ontvangst van een breder spectrum van ZPE-informatie, die kan leiden tot een 
toestand van verhoogd bewustzijn, transcendentie en oplossing van het ego. 
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Van levensenergie naar bewustzijn: in deze sprong van het functioneren van het brein naar het (enigszins) 
doorgronden van bewustzijn, blijkt de kwantum-elektro-dynamica van grote betekenis. Elektromagnetische 
velden zijn nodig voor synchronisatie van neuronale netwerken en voor interactie met het Zero-Point 
Energieveld. Zo blijkt ons bewustzijn impliciet een fundamentele eigenschap van het universum zelf te zijn, 
vanwege de uitwisseling en integratie van actieve informatie. Dit nog weinig onderzochte informatieveld 
rondom het brein zou wellicht ook fenomenen als intuitie, helderziendheid, telepathie en bijna-dood 
ervaringen kunnen verklaren. Dit informatieveld staat mogelijk direct onder invloed van het 

nulpuntsenergieveld en daarom ook van de GMC-schaal EM-frequenties (zie hiervoor sectie 13). 

 

12.Nieuwe Inzichten uit de Kwantum Fysica van de Natuur Levert Nieuwe Inzichten in de Land- en Tuinbouw 

Het uitgangspunt aan het begin van dit essay – dat de werkelijkheid is uit te drukken als samenspel tussen 
massa, energie en informatie (MEI) – begint ook in de landbouw aan te slaan. De basisprincipes van de 
kwantumleer, in dit artikel genoemd, blijken niet alleen nuttig om processen in de biologie beter te begrijpen, 
maar ook om deze processen te beïnvloeden. De golf-deeltje-dualiteit, het kwantum-tunnel-effect, 
verstrengeling, kwantum-coherentie tot en met het kwantum-informatieveld en het waarnemerseffect. Het 
meest fundamentele proces voor leven op aarde, de fotosynthese, is daarvan een voorbeeld. Met het 
kwantumtunnel-effect begrijpen we beter hoe planten de energie van de zon zo efficiënt in het blad van een 
plant of boom kunnen vastleggen (fig.16). 

Wat is dan de z.g kwantumlandbouw? Dat is een aanvulling op en een verrijking van de conventionele 
methoden. De conventionele landbouw is gefocust op de massa aan mineralen, mest en gewas- 
beschermingsmiddelen. Met de inzichten uit de kwantumlandbouw, verrijken we het omgaan met bodems, 
planten, dieren en klimaat met Energie en Informatie en zelfs met scherper bewustzijn. Elke extra toevoeging 
brengt zijn eigen specifieke technieken in het spel.  

Het gamma aan EM-frequenties is enorm: elke frequentie roept een specifiek effect op, in een atoom 
bijvoorbeeld. Bij magnetron frequenties van 2,4 GHz gaan elektronen en moleculen roteren, bij iets hoger 
frequenties gaan ze vibreren en voorbij infrarood – in het zichtbare licht - kunnen elektronen springen naar 
een andere baan. Dat laatste gebeurt onder andere bij de fotosynthese. Het opgejaagde elektron legt zich neer 
in ATP en NADP en wordt in grotere moleculen getransporteerd naar delen van de plant waar de energie nodig 
is. Daar ‘springt het elektron weer terug’ in de lagere energiebaan en geeft de energie-impuls af, bijvoorbeeld 
om de stofwisseling in de cel op gang te houden. ATP en NADP kunnen beschouwd worden als wagons die 
energie door de plant heen transporteren. Ze houden de zonne-energie tijdelijk vast en leveren het elders 
weer af. 

In de nog hogere frequenties, net voorbij zichtbaar licht – in het UV-domein - kom je in de ioniserende sfeer: 
dan springt het elektron uit het atoom of het molecuul en zo ontstaat ionisatie. We spreken dan van 
ioniserende straling. Dit gebeurt al in UV-A, UV-B en UV-C. Ook dit inzicht vindt al praktische toepassing: de 
firma Freshlight maakt van deze hoge frequenties gebruik in hun apparaten om lucht in stallen en magazijnen 
te ioniseren. De nog hogere frequenties worden o.a. gebruikt in ziekenhuizen om kankercellen kapot te 
stralen. Tesla zei het een eeuw geleden al: “Als je het universum wilt begrijpen denk dan in energie, 
frequentie en trilling.” Dat gebeurt bij uitstek in de praktijk van de kwantumlandbouw.  

Geluidstrillingen hebben ook invloed op levensprocessen en op lichaamswater. 

In dit verband is de zogenaamde “eiwitmuziek” een interessant voorbeeld. Het Franse bedrijf Genodics brengt 
deze techniek op de markt en heeft er succes mee. Twee- of driemaal per dag een paar minuten eiwitmuziek 
over het veld is al voldoende. Eiwitmuziek voor druiven is bekend: het suikerpercentage stijgt, de kwaliteit van 
de wijn ook. De methode is ontdekt door de Franse kwantumfysicus (en musicus!) Joel Sternheimer. Hij kreeg 
er internationaal patent op. Hij besefte dat het stimulerende effect ontstaat bij een specifieke volgorde van 
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tonen. Hij ontdekte dat bij elke aankoppeling van een nieuw aminozuur aan het zich vormende eiwit een 
specifieke impuls van energie vrijkomt. En omdat elk aminozuur zijn eigen frequentie als energie-impuls heeft 
kun je de vorming van eiwitten in de cel versterken met het toedienen van dezelfde volgorde van tonen. 

                          

Figuur 16: De aanvullingen van de kwantumlandbouw op de conventionele benadering. Het roze deel (midden) 
geeft de huidige overheersende aanpak van de land- en bosbouw weer: de focus ligt op Massa. Je werkt met 
M-technieken mest, bestrijdingsmiddelen, compost e.d. In blauw daaromheen en - doorheen werken de EM-
frequenties met de E-technieken die erbij horen, zoals geluid, frequenties van elektromagnetische velden en 
diverse licht frequenties. Daaromheen en doorheen speelt het groene Kwantuminformatieveld (I) dat de 
grootste denkstap vereist. Hier – met de I-technieken - werk je met intentie en invoelen van magnetische 
velden. Hier in het I-domein kan het menselijk bewustzijn afstemmen op diverse vormen van het bewustzijn in 
natuur. Naar Kieft. 2019. 

De cruciale bedrijfskennis van Genodics ligt in de analyse van eiwitten, in de kennis welke eiwitten wanneer in 
de plant actief zijn en in het omzetten van de volgorde van de aminozuren in een muzikale melodie. Inmiddels 
heeft men de melodieën voor meer dan 5000 eiwitten samengebracht. Men ontwikkelt inmiddels ook 
toepassingen van deze eiwitmuziek voor dieren en voor het beter vastleggen van CO2. Zoals bovengenoemd, 
beginnen ook artsen deze inzichten toe te passen in hun analyse en behandeling van ziektepatronen van de 
mens. 

Het verdienmodel van Genodics is interessant in deze vroege fase van een nieuwe techniek. Als er nog weinig 
wetenschappelijke bevestiging is voor de techniek, dan is de respons van de experimenterende gebruikers zeer 
relevant om de werking ervan te onderbouwen. Boeren met een probleem waarvoor geen enkele bekende 
techniek afdoende werkt, willen die eiwit-frequenties wel uitproberen. Ze betalen als het blijkt te werken. 90% 
van de bedrijven is blijkbaar tevreden en betaalt de kosten. Deze respons uit de praktijk biedt een stevige basis 
onder de degelijkheid van deze toepassing van kwantumfysica in de biologie van de plantenteelt. Voldoende 
aanleiding voor vervolgonderzoek. 
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Waterbehandeling met Aqua4D 

Nog een voorbeeld uit de landbouw praktijk. De structuur - en dus de werking - van water in de bodem 
verandert wanneer je het water blootstelt aan specifieke EMF- frequenties. Hoe kwam de Zwitserse ingenieur 
en uitvinder Walter Thut tot deze technische toepassing? Hij heeft de frequenties uitgerekend van alle 
elementen in het periodiek systeem, met de rekenmethode van de kwantumfysicus Louis de Broglie die de 
bekende vergelijkingen E=mc2 en E=hf met elkaar verbond. Om water te behandelen koos Thut de frequenties 
van de meest voorkomende elementen in water en in de plantengroei, namelijk Koolstof (met de toon D), 
Waterstof en Zuurstof (beide in G). En ook dit blijkt effectief te werken….. De methode wordt inmiddels in 
meer dan 10 landen met succes toegepast, vooral bij irrigatie in droge en licht verzoutende gebieden. 

De basisprincipes van de kwantum-elektro-dynamica blijken ook nuttig om processen in de biologie beter te 
kunnen beïnvloeden. De golf-deeltje-dualiteit heeft in de praktijk van de landbouw al geleid tot nieuwe 
technieken. Bijvoorbeeld in de eiwitmuziek voor de bevordering van productie van gewenste eiwitten. 
Bovendien zouden verstrengeling en kwantum-coherentie de werking van behandelingen-op-afstand kunnen 
verklaren. En met het kwantum-informatieveld wordt de invloed van de menselijke geest op planten en dieren 
meer begrijpelijk. EM-velden blijken dus ook in de landbouw praktijk de levensprocessen van energie, 

informatie en bewustzijn te kunnen aansturen. 

13. De Effecten van Elektromagnetische Straling op Leven in de Natuur  

Met het besef dat EM-velden de levensprocessen van energie, informatie en bewustzijn kunnen sturen 
(fig.17), komt de vraag op naar de mogelijke effecten van moderne communicatiemiddelen op 
levensprocessen in ecosystemen. De-coherente (levensbedreigende) EMF- frequenties komen voor in zowel de 
4G als in de beoogde 5G frequenties [33]. Als door de overheden aan deze frequenties vastgehouden wordt, 
dan kunnen zij bijdragen aan subtiele maar ook soms ernstige afwijkingen in hersenfuncties, zoals 
slapeloosheid, gebrek aan focus, irritaties en zelfs depressies. Zij kunnen ook groeiprocessen bij plant, insect 
en dier verstoren. Deze schadelijke invloeden zijn volgens de hier beschreven inzichten gedeeltelijk te 
herstellen met behulp van frequenties die harmoniëren met de ‘muziek van de natuur’ 

Er is al veel onderzoek naar schadelijke effecten van de huidige communicatie technologie gedaan, 
bijvoorbeeld naar het chronisch gebruik van smartphones bij kinderen en studenten waarbij in goed 
onderzoek afwijkingen in concentratie- vermogen werd vastgesteld. De uiteindelijke bedoeling is om het 5G 
netwerk niet alleen uit te breiden met lokale zenders in elke straat, maar ook om 20.000 5G satellieten in de 
atmosfeer te plaatsen die middels lasers communiceren met het aardoppervlak. Het beeld is dat de mensheid 
in een elektromagnetische kooi wordt opgesloten, terwijl de lange termijneffecten hiervan niet voldoende zijn 
onderzocht. Met name mensen die een aantoonbare overgevoeligheid hebben voor dit soort straling kunnen 
hiervan het slachtoffer worden. Er zal dus veel meer systematisch onderzoek nodig zijn, niet alleen in dieren 
en planten, maar zeker ook in de mens en menselijke weefsels. Wanneer we in deze essay het belang van 
elektromagnetische velden zien in de normale fysiologie van het levend organisme en de functie van het brein 
(fig. 17) zijn we ernstig gewaarschuwd en past geen passieve gezondheidspolitiek zoals die nu door 
telecombedrijven en overheid wordt gebezigd. 

Er worden thans pogingen gedaan de coherente waarden van de GM-schaal ook te vertalen in een 
elektronisch muziekprogramma met het doel de coherentie van EMF-frequenties in het brein te bevorderen 
om daarmee therapeutische effecten in het organisme te veroorzaken. Dit gaat uit van de veronderstelling dat 
veel afwijkingen/ziekten worden veroorzaakt door een overmaat aan de-coherente golven in de hersenen, die 
processen in de periferie aansturen en tot klachten aanleiding geven in, bijvoorbeeld, het bewegingsapparaat. 
Deze brein reactie wordt gezien als aangeleerd gedrag dat bedoeld is de primaire afwijking te corrigeren of te 
compenseren maar dat ongewild een excessief en ongebalanceerd karakter heeft gekregen. De betreffende 
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muziek wordt 2-3 maal per dag met koptelefoon beluisterd (gedurende 1-2weken) en heeft een links/rechts 
fase-verschuiving waardoor een spectrum van frequenties (zelfs buiten het hoorbare gebied) kan worden 
opgewekt. In primaire studies werden positieve effecten gezien bij, onder meer, lage rugklachten en is men nu 
overgegaan op dubbelblind onderzoek met een goed vastgelegd protocol van effectmetingen. 

                 

Figuur 17. Een intrinsieke ”back-reaction” - ofwel het twee-richtingsaspect van informatie tussen 3D en 4D 
naar het kennisveld - actualiseert dit integrale informatieveld (links boven ZPF met het Casimir-effect), terwijl 
kwantumresonantie in watercompartimenten in het brein (rechts midden) uitwisselt met en afstemt op het ZPE 
dat functioneert als informatiedrager (onderin de fig. 17). Door lichte veranderingen in de golfpatronen 
(attractors links onder) ontstaat een stroom van bewustzijn. 

Niet alleen voor de praktische voedselteelt, maar ook voor inzicht in de effecten van EMF-straling op levens-
processen in mens, dier of plant, is de kwantumtheorie van groot belang. Bijvoorbeeld om de effecten van 5G 

straling op mens en natuur te begrijpen en preventief of therapeutisch te kunnen handelen. 

14. Buitenzintuigelijke Perceptie en Andere Onbegrepen Psi-verschijnselen 

Met behulp van de behandelde Kwantumbenaderingen van de werking van het brein en van bewustzijn 
kunnen mogelijk ook buitengewone mentale, of grensoverschrijdende ervaringen beschreven worden. 
Voorbeelden zijn de voor ons alle nog vrij normale (trans)persoonlijke gevoelens van intuïtie en serendipiteit, 
van ‘high’ zijn door bepaalde drugs, bewustzijnsverruiming en dromen (fig. 18). Maar wellicht zijn ook meer 
‘transcendente’, of zo men wil, paranormale aspecten als channelling, uittredingservaringen en bijna dood 
ervaringen (BDE’s) hieruit te verklaren. De vraag is hierbij of de ‘normale’ en ‘buitennormale’ ervaringen wel 
zo scherp te scheiden zijn en of ze niet feitelijk - door een gezamenlijke basis - een continuïteit van de 
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werkelijkheid vormen (Jahn en Dunne, 1997, [92]). Hameroff ziet deze breintoestanden als diverse condities 
(states) van kwantumcoherentie en dus als diverse gradaties van Bewustzijn. 

Andere non-lokale verschijnselen in dit verband, zijn de zogenaamde PSI-verschijnselen als bijvoorbeeld 
helderziendheid, telepathie, waarnemen op afstand (remote viewing) en psychokinese. Zij zouden ook een 
non-lokaal informatieveld als grondslag kunnen hebben omdat ze gaan over invloed op afstand tussen 
personen, andere wezens en locaties. De centrale vraag is op welke wijze de voor deze verschijnselen 
benodigde informatie het brein kan bereiken en hoe de extra-sensorische communicatie/ perceptie 
mechanistisch gezien überhaupt kan plaats vinden. De in ziekenhuizen veel gebruikte hersenscan-techniek MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) berust in feite ook op kwantumveld spin-resonantie en vormt het beste bewijs 
dat kwantumfenomenen in het brein voorkomen. Non-lokale verstrengeling tussen hersenen van twee 
personen is overigens ook met MRI recent aangetoond.                               
 
Over het objectieve bestaan van zogenaamde PSI-verschijnselen als telepathie en helderziendheid, wordt in de 
wetenschap zeer verschillend gedacht. Feit is dat ze, in twee onafhankelijke meta-analyses, met een zeer grote 
mate van waarschijnlijkheid zijn aangetoond (Radin, 2008 [93] en Utts, 2018 [94]). Recent is eveneens 
aangetoond dat - in meditatie getrainde - personen, op afstand (buiten de experimenteerruimte) het 
zogenaamde vervallen van golffuncties in zogeheten dubbel-spleet lichtexperimenten kunnen veroorzaken, 
wellicht doordat ze goed kunnen focussen op de intentie van en het beïnvloeden op het waarnemen (Radin). 
 
De bewustzijnsonderzoekster Susan Blackmore, echter, is skeptisch over PSI: als deze verschijnselen er al zijn 
dan zijn de signalen in elk geval zwak en zeer persoonsgebonden. Het is ook goed om te benadrukken dat een 
verschijnsel als synchroniciteit (het als bij toeval ervaren, maar als samenhangend beleefde ervaringen) als een 
correlatie van, voor het individu betekenis hebbende, fenomenen dient te worden gezien en dat optreden 
ervan altijd een verklaring achteraf is. Het is dus geen, op afroep induceerbaar, fenomeen dat zich leent voor 
klassiek wetenschappelijk onderzoek en het is tevens sterk emotioneel bepaald.  

         
 Figuur 18: Overzicht van diverse Psi-verschijnselen als helderziendheid, telepathie en bijna-dood ervaringen 
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In het algemeen blijkt ook dat paranormale verschijnselen evasief (ontwijkend) zijn: ze ontsnappen aan 
systematische observatie doordat de signalen bij herhaalde poging tot meten afzwakken. De consistentie 
ervan lijkt daarom soms zelfs omgekeerd evenredig met de intensiteit van het beginsignaal.  

 
Bergson merkte al op dat de functie van het brein eliminerend is: we worden beschermd tegen 
overweldigende en overvloedige informatie en dit kan er ook toe leiden dat extra-sensorische informatie en 
PSI normaal wordt weg geselecteerd. Een andere factor die hierbij een rol kan spelen, is de gescheidenheid van 
het brein in een rechter (holistische, intuïtieve) en linker (analytische, verbale, logische) helft. De dominantie 
van de rationele linkerhelft remt wellicht de meer non-lokale percepties van de rechterhelft. Sperry toonde 
aan dat split-brain patiënten, waarbij het contact tussen de helften via de hersenbalk chirurgisch is verbroken, 
in feite twee geheel verschillende bewustzijnssferen ontwikkelen binnen dezelfde schedel, maar dat ondanks 
deze fysieke onmogelijkheid voor communicatie, er in de experimenten een bewustzijn overstijgende invloed 
kan worden waargenomen die beide sferen toch in een zekere overeenstemming brengt. Dit kan wijzen op 
een non-lokale veld-achtige communicatie. 

 
Ook de, in de laatste eeuwen, steeds meer reductionistisch wordende wetenschap had een broertje dood aan 
de transcendente wereld: onderzoek naar het buitengewone (paranormale) werd, en is deels nog steeds, een 
randgebied met op voorhand afgewezen elementen: dat wat niet tot de dagelijkse consensus behoorde werd 
niet de moeite waard gevonden te onderzoeken. Dit dient wetenschappelijk uiteraard als een zeer 
contraproductieve houding worden beschouwd, omdat veel doorbraken in het onderzoek vaak juist met 
intuïtie, serendipiteit en grensoverschrijdende concepten te maken hebben. Wanneer men in dit soort zaken 
het kaf van het koren scheidt, en dat is absoluut noodzakelijk gezien de overmaat van “humbug” op dit terrein, 
lijkt volgens onderzoekers als Targ, Houck, Radin en Josephson een nieuw tijdperk geboren waarin PSI en ESP 
onderzoek een integraal onderdeel van wetenschap wordt. Zij stellen dat een interpretatiekader als de 
kwantumfysica hierbij kan worden ingezet, een theorie waarbinnen de invloed van de mens als waarnemer en 
de verbondenheid met een onderliggend non-lokaal informatieveld immers gemeengoed zijn (zie ook: 
Kastrup, 2017 a, b [95, 96]). 
 
Het is belangrijk te constateren dat veel van het goede PSI/ESP onderzoek in dit veld qua controles veelal 
scrupuleus nauwkeurig wordt uitgevoerd om elke vorm van bias en statistische misinterpretatie uit te sluiten. 
De bovengenoemde meta-analyses van Utts en Radin zijn alleen op dit soort gepubliceerd onderzoek 
gebaseerd. Dit onderzoek is overigens veelal gericht op het direct aantonen van paranormale fenomenen en 
minder op de onderliggende psychische mechanismen van informatieoverdracht. Dit laatste is voor het 
toekomstige onderzoek van groot belang, ook omdat het bijvoorbeeld de invloed van waarneming en het 
fenomeen van uitdoving duidelijker zou kunnen maken, inclusief die maatregelen en condities om de 
signaalsterkte bewust te bevorderen. 
 

Met een kwantumbenadering van bewustzijn kunnen mogelijk ook buitengewone of grensoverschrijdende 
ervaringen beschreven worden. Bijvoorbeeld van intuïtie en serendipiteit, van buitenzintuiglijke waarneming, 
van bewustzijnsverruiming en dromen. Non-lokale verstrengeling tussen hersenen van twee personen is 
overigens ook met MRI recent aangetoond: een duidelijke implicatie voor de neurologie. Er lijkt een nieuw 
tijdperk aangebroken waarin onderzoek naar PSI en buitenzintuigelijke ervaringen een integraal onderdeel 
gaan worden van de wetenschap. Het interpretatiekader van de kwantumfysica kan hiertoe van groot nut zijn, 
want daarbinnen is de invloed van de mens als waarnemer en de verbondenheid met een onderliggende, non-

lokaal, informatieveld immers gemeengoed.  
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15. Het Zelflerend Universum en de Rol van de Mensheid  

Uit het voorgaande moge blijken dat de auteurs het Universum - vanuit de kwantumfysica - beschouwen als 
een levende entiteit. Een entiteit die, gaande haar evolutie, in toenemende mate zelf-observerend werd. En de 
mensheid bleek hierin, als waarnemer, instrumenteel te zijn.  De structuur van de kosmos is fractaal en 
holografisch van aard: elk deel ervan bezit de informatie van het geheel. De kosmos bezit daardoor een 
adresseerbaar geheugen, dat aantoonbaar ergens aanwezig is, namelijk in wat in de holografie de ‘event 
horizon’ wordt genoemd. Opvallend is de veelzijdigheid van de verbondenheid in de totale structuur van deze 
oneindigheid, met heel diverse signaalmechanismen Meijer et al, [97]): fotonstromen met de lichtsnelheid, 
zwaartekrachtgolven en “entanglement” met snelheden die de lichtsnelheid verre overstijgen, of die zelfs in 
onmiddellijke zin plaatsvinden, en de eigenlijke snelheid er niet toe doet. In dit communicatiestelsel ontstaan 
interferentiepatronen en coherente golfvelden met cyclische feedback, waardoor de fysische informatie 
betekenis krijgt, aldus resulterende in een ‘mindful’ universum.  

Ook de mens draagt hieraan bij door de baanbrekende technologie die het thans mogelijk maakt om de 
grenzen van natuur en kosmos waar te nemen, dit van de allergrootste galactische stelsels, tot het 
allerkleinste. De wiskundige benadering in bijvoorbeeld de snarentheorie helpt daarbij. Een mate van (proto)-
bewustzijn - in de zin van opslag en uitwisseling van informatie - wordt thans in de biologie zelfs aangenomen 
voor ééncelligen, die voor hun adaptie en overleving informatie uit de omgeving nodig hebben. Dit geldt zeker 
ook voor de fysica van elementaire deeltjes: door interactie en communicatie via lichtdeeltjes wisselen zij 
informatie uit over hun massa, spin, polarisatie en lading. Het menselijk brein bestaat uit deze zelfde 
elementaire bouwstenen en - evolutionair gezien - ontstond het brein uit primitieve cellen (micro-organismen, 
later in de evolutie overgaande in multi-cellulaire structuren (fig. 13A en 13B). In een reeks van steeds 
complexer wordende levensvormen evolueerde ons brein tot het meest ingewikkelde informatie-verwerkend 
orgaan dat we kennen, een orgaan dat voorziet in het vermogen tot veelzijdige observatie van hun context in 
de natuur (zie fig.3A).   

Bewustzijn wordt, zoals eerder door ons benoemd, deels door het brein gegenereerd, maar ook deels vanuit 
het ZPE-veld ontvangen. Velen zien bewustzijnsvormen op aarde dan ook als een afspiegeling van een 
kosmisch bewustzijn. Veel toonaangevende fysici hebben gesteld dat de matrix van diverse lagen van de 
werkelijkheid nooit ten volle zal worden gekend zonder een helder inzicht in de structuur en functioneren van 
het bewustzijn. Dit dus op heel diverse schalen in het universum. Het wordt overigens steeds duidelijker dat 
het brein ons ook beschermt door selectief informatie tot het brein ‘toe te laten’: het is ingericht om zoveel 
mogelijk verrassingen te voorkomen (zie Carhart-Harris en Friston, [98]). Ingebouwde filters reduceren de 
overvloed aan data die verwarrend zijn of niet direct de overleving van het individu dienen. En die filters 
werken niet bij elk mens even selectief. Het detecteren van heel diverse Psi-verschijnselen bijvoorbeeld (zie 
sectie 14) is aan weinigen gegeven: het vergt vaak intensieve oefening (meditatie etc.) of wordt soms alleen 
manifest bij uitvallen van deze ‘filters’ door inname van bepaalde middelen of uitvallen van de normale 
breinfuncties [95, 96] zoals tijdens bijna-dood ervaringen (BDE). Niettemin zijn deze verschijnselen vaak 
indrukwekkend en onthullen ze het bestaan van enorme hoeveelheden individuele informatie. Denk 
bijvoorbeeld aan de totale levenspanorama’s die tijdens BDE ‘voorbijtrekken’. Deze fenomenen worden in de 
huidige neurologie terecht steeds intensiever onderwerp van studie. 

We raken hierbij aan een impliciet menselijk tekort, waarin we vaak heel hard onze beperkingen tegenkomen 
in het duiden van de werkelijkheid om ons heen, ook in de huidige wetenshap (Meijer, [97]). Het is dus zaak 
om deze “programmering” van het standaard brein af en toe te doorbreken, de twijfel te koesteren en meer 
uit te gaan van een intuïtieve benadering die ons op heel nieuwe wegen kan leiden. Veel bekende 
doorbraken in de wetenschap zijn hierop gebaseerd. Onder andere Einstein roemde het grote belang van 
intuitie. Nog iemand die als exact wetenschapper soms heel intuïtief te werk ging was de beroemde 
Amerikaanse fysicus John Wheeler. Hij vroeg zich af hoe we tot meer kennis zouden kunnen komen vanuit een 
kwantum-fysisch perspectief: wat is de rol van waarnemers en waar vinden we de benodigde informatie in de 
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golfwereld die we niet zien maar die er wel moet zijn om de diepere lagen van de natuur te doorgronden. 
Wheeler’s denken komt dicht bij de impliciete orde van David Bohm [101, 102]. Wheeler bedacht de 
zogeheten absorber-theorie, die stelt dat het heden wordt veroorzaakt door het ‘absorberen’ van 
kwantumgolven uit het verleden, maar ook uit de toekomst. Vanuit persoonlijk perspectief gezien zou dan alle 
informatie voor onze huidige status steeds geïntegreerd zijn met informatie vanuit een aftasten van ons 
verleden en vanuit vooruitkijken naar de toekomst.  

Wheeler beschouwde, net als Albert Einstein overigens, onze beleving van lineaire tijd als een illusie van ons 
bewustzijn: een illusie die eigenlijk bedoeld is om oorzaak en gevolg netjes op een rijtje te zetten. Beiden 
geloofden dat alle tijd en dus alle ervaringen aanwezig zijn in een tijdloos domein, dat tegenwoordig ‘block-
universe’ genoemd wordt. Deze kwantum-fysische ruimte bevat een vierde ruimtelijke dimensie. John Cramer 
[99], navolger van deze gedachtegang, leidde hieruit een belangrijke theorie af: de ‘Transactionele 
interpretatie’ van de kwantummechanica. Hij stelde dat het instorten van de golven naar deeltjes, door 
bewuste waarneming van de golf, niet zomaar optreedt maar dat de kwantumtoestand in het heden bepaald 
wordt door een soort aftasting van of een fitting met de gerelateerde informatietoestanden in het verleden en 
de toekomst van de golf. Dit zou werken doormiddel van zogeheten ‘advanced en retarded waves’. Dit kan 
letterlijk worden zien als een transactie van informatie naar het heden via de voorafgaande en de nog te 
verwachten informatie (zie fig. 19).  

Dat zo’n proces fysisch echt gerealiseerd kan worden, werd later in de groep van de Israëliër Aharonov 
experimenteel aangetoond.  Aharonov merkte op dat een golftoestand meer informatie bevat dan kan worden 
afgeleid uit het verleden en heden van de golf en hij vroeg zich af of de ontbrekende informatie uit de 
toekomst van de voortschrijdende golfbeweging zou kunnen komen. Maar om de golf in dat gebied met 
onderzoek af te tasten, diende hij te voorkomen dat de golffunctie zou instorten door de waarneming zelf. Hij 
vond een ingenieuze truc om het nog komende golfdeel af te tasten: dit kon door met heel zwakke energie te 
meten (met ‘soft-stimulation’), maar dan heel kort en honderdduizenden keer achter elkaar, waarbij deze 
essentiële informatie kon worden verkregen zonder instorting van de golffunctie! Hij concludeerde hieruit dat 
de informatietoestand van het heden als het ware wordt verkregen door een ‘samenzwering’ van de 
gerelateerde toestanden uit het verleden en de toekomst (Aharonov, [100]). 

Deze waarneming houdt iets heel onverwachts in: het feit dat de toekomst ook het verleden kan bepalen, 
ook wel retro-causaliteit genoemd. Dit komt ons uiteraard vreemd voor, maar andere onderzoekers, zoals 
Sarfatti [101] en Sutherland [102], wezen erop dat in de kwantumfysica de tijd altijd tweezijdig is (en dus 
loopt van heden naar toekomst maar ook terug!), en als zodanig wordt het ook in de wiskundige afleidingen zo 
gebruikt. Zij concludeerden zelfs dat vele kwantum-fysische waarnemingen niet zonder zo’n twee richtingen 
tijdopvatting kunnen worden verklaard. Zou dit ook de achtergrond kunnen zijn van John Wheeler’s 4de 
dimensie? De invloed uit het anticiperen van de toekomst is voor ons helemaal niet zo vreemd, immers we 
spiegelen onszelf continue door representaties uit ons geheugen maar ook door voorstellingen van de te 
verwachten ervaringen in de toekomst te “simuleren”(z.g “predictive coding”).  

Toch lijkt het herschrijven van het verleden door gebeurtenissen in het heden of de toekomst onwaarschijnlijk 
en deze opvatting leidt aantoonbaar tot allerlei paradoxen. Echter, hier komt de vraag op of we dergelijke 
retro-causale processen wel echt goed kunnen waarnemen, omdat ze wellicht te snel zijn of juist optreden te 
ver af in het verleden. In de biologie wordt veel over emergentie gesproken: het optreden van processen die 
niet uit voorgaande processen kunnen worden afgeleid. 

Maar is zo’n veronderstelde emergentie niet een soort trukendoos van verklaringen achteraf, omdat we de 
waargenomen werkelijkheid niet goed kunnen begrijpen? Sommigen hebben een ander principe voorgesteld: 
dat de - niet goed te verklaren - sprongen in de opbouw van levende en reproducerende cellen (met hun 
onherleidbare complexiteit), voort zouden kunnen komen uit het traceren van informatie van levensmodellen 
uit de toekomst. Dit ook omdat feedback van informatie uit een hiërarchisch geordend systeem in de natuur 
heel normaal is (Ellis, [103]). Emergentie zou dan niet aan de orde zijn. 
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Op deze wijze kunnen we ook kijken naar de evolutie van de mensheid: wordt onze huidige ontwikkeling ook 
bepaald door een feedback uit onze eigen toekomst door retro-causale kwantum-fysische invloeden? Of, 
terugkerende bij Wheeler, ligt alles al vast in een tijdloos domein en is er dan eigenlijk wel een vrije wil - of 
vrije keuze - in het bestaan van de mens? Deze bespiegelingen leidden tot de huidige wetenschappelijke 
discussie over het zogeheten “superdeteminisme”: bestaat er een onderliggende ‘kommando’-
informatiestructuur die allesbepalend is voor de natuur, inclusief onze ervaringen? Dit beeld wordt onder 
meer voor niet onmogelijk gehouden door vooraanstaande onderzoekers als Sabine Hossenfelder van het Max 
Planck instituut en kwantumfysicus Jim Palmer uit Engeland, evenals door de Nederlandse Nobelprijswinnaar 
Gerard t’Hooft met zijn Automaton Cell-theorie. 

 

        

Figuur 19: Transactionele vorming van een ‘entangled’ en staande informatie-golf (rood in het centrale deel). 
Het is als een bewust kwantum-moment in het heden (groen in het centrale deel), dat via zogeheten absorber 
waves ‘de handen schudt’ met verleden en toekomst. Dit ‘fitting’-proces wordt uitgevoerd door ‘advanced and 
retarded waves’, die vervolgens weer terugkeren naar hun oorsprong (blauwe pijlen in het midden). Tezamen 
produceren zij een informatie-eenheid in het 4-D heden. Informatie van verleden en toekomst wordt verkregen 
via het Zero-Point Energy field (ZPE), dat gezien wordt als een overgangszone tussen 5-D en 4D (boven). Deze 
informatie-eenheid ondergaat een feed-back-loop naar de 5-dimensionale “Configuration Space or Phase 
Space” (zie back-reaction rechtsboven). Vanuit deze 5-D ruimte worden ook ‘pilot waves’ overgebracht via 
zogeheten centrale ‘flux tubes’ van een torus, die aldus informatie overdragen. “Advanced and retarded” 
waves kunnen ook worden opgevat als longitudinale terugkerende golven (zie onderste deel van de figuur). De 
informatie-unit (de blauwe driehoek in zwarte bol in het midden) wordt geprojecteerd op een ‘event horizon’ 
van het universum. De 4-D kosmos (met drie ruimtelijke en één tijd-dimensie) is fractaal (links beneden 
uitgebeeld) en kan dus retro-causale effecten ondergaan vanuit de toekomst (rechts onder). 
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Zij stellen bijvoorbeeld dat ondanks dit determinisme een vrije keuze in ons leven heel goed mogelijk is 
omdat, zelfs wanneer het begin- en eindpunt van het leven zijn vastgelegd, er nog heel veel wegen zijn 
waartussen vrij kan worden gekozen. Zij stellen daarnaast in het algemeen zeer kritische vragen over 
argumenten die in de consensuswetenschap worden aangevoerd tegen het superdeterminisme. De discussie is 
nog niet voorbij, mede omdat de interpretatiekaders van de natuurwetenschap hier ver uit elkaar liggen.  

Neem bijvoorbeeld de theorie van David Bohm dat elk deeltje wordt vergezeld van een sturende golf uit een 
impliciete orde (de z.g “pilot-wave’) en dat de informatie in de golf bepalend is voor het gedrag van het 
deeltje. Daaruit doemt een nogal deterministisch beeld op. Toch hebben recente kwantum-fysische 
experimenten bevestigd dat deeltjes een soort ‘kennis van de toekomst’ hebben, anders gezegd: beschikken 
over toekomstige informatie. Het schijnbaar deterministisch karakter van Bohm’s theorie wordt echter minder 
deterministisch als de pilot wave tweezijdig wordt opgevat. In dat geval vloeit er bij elke kwantum-fysische 
beslissing in de natuur ook informatie terug naar het veronderstelde kennisveld (back-reaction). In feite is dat 
dan retrocausaliteit vanuit onze expliciete orde naar de impliciete orde [de orde die ook wel 
configuratieruimte wordt genoemd: de ruimte waarin de dingen vorm krijgen, zie fig.19)]. Dit wordt thans 
door een reeks van onderzoekers (o.m. Sutherland, 2006 [102] en Sarfatti, 2015 [101]) zo voorgesteld. Deze 
permanente feed-back betekent dat het veronderstelde informatieveld een zeer dynamisch karakter heeft (zie 
fig.19) en dat het alleen al daarom geen vastliggende deterministische achtergrond kan inhouden (zie ook 
Meijer et al, 2021 [97]). 

Vanwege al deze overwegingen zijn de auteurs van het onderhavige artikel van mening dat het principe van 
retro-causaliteit dient te worden meegenomen in de thans vigerende modellen, hoe zeer het ook contra-
intuïtief van aard is. Overigens zullen wij in de toekomst nog kennis maken met veel vreemdsoortige 
fenomenen die in eerste instantie niet sporen met ons primaire gevoel of logica.  

Een zeer interessant toekomstbeeld van o.m. Tipler [104] en Vaas [105] maakt duidelijk dat in de verre 
toekomst ons universum verzadigd zal worden met informatie, als in een reusachtig internet, mogelijk ook 
gevoed door veel andere species/beschavingen in het heelal. Tipler en Vaas poneren dat deze informatie in 
gecomprimeerde vorm zal worden gebruikt om een nieuwe versie van onze kosmos te vormen (de Black 
hole/White hole transitie genoemd), ofwel door een herhaalde ‘big bounce’ aldus Steinhardt [106], zie fig.4). 
Hun denken leidt tot een cyclisch model van de ontwikkeling van ons universum (zie fig.3). Naast retro-
causaliteit is er dus ook gewone (ante-)causaliteit als aspect van de reproductie van het universum. Wij menen 
dat dit ‘recept van reproductie’ wel eens kon worden vastgelegd in een prachtige harmonische symfonie: het 
‘mentale deel’ van het universele bewustzijn zoals we in dit artikel hebben beschreven. Dit wonderlijke 
samenspel van ‘mind / matter’ werd al eerder goed verwoord door de beroemde fysicus Wolfgang Pauli:  

“The future science of reality will neither be psychic nor physical, but somehow both and somehow neither”. 

 

We kunnen het Universum mogelijk beschouwen als een levende entiteit die, gaande haar evolutie, in 
toenemende mate zelf-observerend werd. De mensheid bleek hierin een rol te hebben. En informatie heeft 
opnieuw een hoofdrol: de structuur van de kosmos is fractaal en holografisch van aard, elk deel ervan bezit de 
informatie van het geheel. De kosmos bezit daardoor een geheugen - holografisch van aard - de ‘event 
horizon’. De fysische informatie in dit communicatiestelsel krijgt door het ontstaan van interferentiepatronen 
en coherente golfvelden met cyclische feedback. Daardoor ontstaat een ‘mindful’ universum. 

Bewustzijn wordt, zoals eerder door ons benoemd, deels door het brein gegenereerd, maar ook deels vanuit 
het ZPE-veld ontvangen. Bewustzijnsvormen op aarde kunnen dan ook gezien worden als een afspiegeling van 
een kosmisch bewustzijn. Echter, in het duiden van de werkelijkheid om ons heen lopen we aan tegen een 
impliciet menselijk tekort, ook in de huidige wetenschap. Daarom is het zaak om de beschreven 
‘programmering’ van het standaard-brein af en toe te doorbreken en meer uit te gaan van een intuïtieve 



45 

 

benadering. Het ontwikkelen van en serieus nemen van intuitie verdient grote aandacht: veel bekende 
doorbraken in de wetenschap zijn hierop gebaseerd. 

In de reflectie op het evolutieproces neemt het begrip retro-causaliteit mogelijk de rol van het begrip 
emergentie over. Er blijken feed-back-loops te bestaan in de tijd. Zo kunnen toekomstige situaties al invloed 
uitoefenen op de huidige werkelijkheid. En hier komt ook de evolutie en de rol van de mens aan de orde. 
Ondanks het schijnbaar deterministische karakter van de ‘implicate order’, blijven er voor de mens zeer vele 
keuzemogelijkheden beschikbaar. Het principe van retro-causaliteit is zo belangrijk dat het meegenomen dient 
te worden in de wetenschappelijke modellen, hoe zeer het ook contra-intuïtief van aard lijkt. Wij zullen in de 
toekomst nog veel vreemdsoortige fenomenen tegenkomen die in eerste instantie niet sporen met ons 

primaire gevoel of logica. Maar die wel begrijpelijk worden vanuit de kwantumfysica. 

16. Conclusies: het Universum Is een Kwantum-symfonie met Bewustzijn op Elke Schaal. 

Onze werkelijkheid is altijd een combinatie van drie funderende aspecten: van Massa, Energie en Informatie. 
Informatie blijkt hierin fundamenteel. Informatie stuurt namelijk de ontwikkeling en ook de vorm van deeltjes, 
terwijl energie dit proces aandrijft. En Informatie is een zeer essentieel aspect van Bewustzijn. We hebben 
gezien dat essentiële fysische- en levensprocessen in de natuur worden aangestuurd door een breed (fractaal) 
spectrum van discrete (staande) EM golven (te zien als een stelsel van muziektonen), dat in een semi-
harmonisch verhoudingspatroon kan worden samengebracht. In iets andere woorden: de vormen van materie 
en de functies van fysiologische processen worden dus aangestuurd door de combinatie van energie en 
informatie - en indirect dus eigenlijk door bewustzijn. Deze sturende golfpatronen worden gedragen middels 
de ruimtelijke vorm van een torus operator.  

               
 
Figuur 20 A: Het Universum opgevat als een muzikale symfonie. Links: de fractale opbouw van het universum. 
Rechts: de algehele golffunctie van het universum, die alle informatie van het universum zou kunnen bevatten. 
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Deze frequenties van deze golfpatronen worden in het hele universum gevonden, de patronen zijn fractaal: 
gelijkvormig van groot tot klein. Deze kwantum-inzichten blijken realistisch: niet alleen in veel recente peer-
reviewed tijdschriften, maar ook in het succes van hun toepassingen in de plantenteelt en de veehouderij en in 
potentieel therapeutische toepassingen in de neurologie. De harmonische combinatie van de betreffende 
tonen vormt als het ware de informatiebasis [1, 2] voor een spectrum van diverse ‘melodieën’ [37] die samen 
het complexe integrale muziekstuk van de Kosmos vormen, met muziek die discreet trilt vanwege de 
universele kwantum energie-eenheid [88]. Alles wat gezond leeft resoneert harmonisch met deze kosmische 
muziek (fig. 20 A). 

Het universum en het leven daarin lijkt dus inderdaad meer op een soort geleide symfonie dan op een 
deterministische toeval machine. De muziek-der-sferen uit de klassieke natuurfilosofie komt zo weer thuis! 
Ook de oude uitspraak ‘Zo boven zo beneden’ krijgt opnieuw betekenis. Dat geeft de moderne wetenschap 
een totaal nieuw perspectief voor het begrijpen van elektromagnetische processen in ecosystemen op aarde. 
Bovendien ontstaat nieuw perspectief op galactische communicatie.  

Hoewel de onderlinge afstanden van sterren en sterrenstelsel enorm zijn (duizenden lichtjaren) en dus fysieke 
ruimtereizen op deze schaal (zelfs na invriezen c.q. middels robotten) onmogelijk zijn, kan er mogelijk wel 
informatie-uitwisseling worden gerealiseerd door gebruik te maken van juist geplaatste satellieten in ons 
zonnestelsel die ofwel voor ‘kosmologische zwaartekracht lenzing’ of als zender/ontvangers van 
zwaartekrachtgolven zijn toegerust (fig.20 B). Hierdoor kan in veel kortere tijd een vorm van galactische 
communicatietechnologie mogelijk worden. 

              

Figuur 20 B: Het fractale karakter van de kosmische werkelijkheid. De opvallende gelijkenis van de structuur van 
het brein (het neural-network in en tussen hersencellen) en de ultrastructuur van het gigantische universum van 
sterrenstelsels ofwel galaxies. Op beide schalen, van neuron en ster, vinden we verbinding door filamenten.               
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Een belangrijke rol hierin speelt het nulpuntsenergieveld (het ZPE-veld). In dit veld, ontstaan permanent 
golf/lichtdeeltjes (fotonen) met diverse energieën, die dus verschillende EM-frequenties representeren. De 
gemeten frequenties van dit veld die in de huidige literatuur werd vastgelegd, sluiten zeer goed aan op de 
Generalized Music- Code [39-43] (fig.9). 

Sommige wetenschappers dachten daarom al rond 2013 over een Kosmisch Internet [89, 90], hoewel de 
schattingen van de golfsnelheden daarin zeer uiteenlopen (minimaal de maximale lichtsnelheid, maar wellicht 
orden van grootte hoger). Deze suggestie is minder vreemd dan het lijkt. Het is immers treffend dat directe 
bewijzen voor het bestaan van zwaartekrachtgolven voor het eerst in 2015 werd gerapporteerd en sindsdien 
met regelmaat experimenteel werd aangetoond (Coleman Miller and Yunes, 2020 [91]). Zo zou ook een vorm 
van kosmisch internet ontdekt kunnen worden nu de suggestie is aangeboden. 

Tenslotte: wij pleiten voor een groeiende erkenning van een Universeel Bewustzijn als drager van alle 
afgeleide vormen van bewustzijn. We realiseren ons dat dit groeiende bewustzijn niet alleen kan komen van 
de modernste communicatietechnologie: een interne evolutie van de menselijke geest is cruciaal voor de 
benodigde transitie naar een toekomst van alles wat leeft op onze kostbare planeet. 

Zwolle /Groningen 02-05-2022 

*Noot: het hier besprokene kan nader worden bekeken tegen de achtergrond van bestaande biofysische 
literatuur op diverse gebieden:  
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