
APPENDIX B - New science of consciousness survival – Alan Hugenot 
 
Spiritualisme & Quantum Electro Dynamic: a Coming Paradigma Shift 
 
In de vroege 1850-er jaren ontwikkelde James Clerk-Maxwell de klassieke theorie over het elektromagne-
tisme. Deze doorbraak vormde de basis van de draadloze (radio) communicatie technologie, en vormt de 
basis voor de kwantumtheorie. Eigenlijk geloofde Albert Einstein, dat Maxwell’s vergelijkingen de basis 
vormen voor alles. 
 
Later, in de 2e helft van de twintigste eeuw, vond Dr Richard Feynman, dat die ene doorbraak, zoals 
gekwantificeerd in Maxwell’s vergelijkingen, “de belangrijkste verandering in de hele geschiedenis van 
de wetenschap was.” 
 
Synergetisch gezien voltrok deze wetenschappelijke stap voorwaarts in het definiëren van 
elektromagnetische trillingen zich tegelijk met het opkomen van het Spiritualisme (het geloof in de 
mogelijkheid om te communiceren met overledenen die voort bestonden op hogere trillingsniveaus). En 
daardoor bestaan er diepe verbanden tussen die twee afzonderlijke filosofieën. 
 
Het Moderne Spiritualisme, zoals het door zijn tegenstanders wordt genoemd, begon in 1848 in Hydesville, 
New York, toen contact werd gelegd met de Fox family door de geest van een handelsreiziger, Charles B. 
Rosna, die vijf jaar daarvoor was vermoord in het huis dat zij nu huurden en die in de kelder begraven was. 
In de kelder werden haar en tanden gevonden, maar de rest van het lichaam was blijkbaar verwijderd. 
Vijfenveertig jaar later werden Rosna’s beenderen en zijn handelsreizigers spullen echter gevonden achter 
een verborgen muur in de kelderstructuur, die de moordenaar had gemaakt. 
 
De Fox zusters begonnen séances te houden en boodschappen te ontvangen van vele overleden personen. 
Het verhaal over dit gebeuren verspreidde zich snel en binnen een dertigtal jaren onderzochten prominente 
wetenschappers als William James van Harvard en Sir Oliver Lodge uit Engeland spirituele mediums 
zorgvuldig. Deze beide personen werkten uitgebreid met Lenora Piper in Boston en Gladys Osborne 
Leonard in Londen tussen de 1880-er en de 1920-er jaren (James overleed in 1910 en Lodge in 1947). De 
grondige wetenschappelijke rapporten van deze prominente wetenschappers zijn zelfs 100 jaar later nog 
steeds fascinerend om te lezen. 
 
Zowel Lodge als James waren ervan overtuigd dat het individuele menselijke bewustzijn (ziel) de dood 
overleeft en in een of andere bestaansvorm in staat blijft om via mediumschap te interacteren met de 
levenden. 
 
Dit is wat Sir Oliver Lodge, fellow van de Royal Society in 1887 en als Knight onderscheiden in 1902, zei na 
het bestuderen van deze mediums met betrekking tot wat wetenschappelijk was bewezen over het 
hiernamaals: 
 

“Het eerste ding wat we leren is continuïteit (leven bestaat voort). Er is niet zoiets als een 
onderbreking in de omstandigheden van het bestaan zoals mogelijk verondersteld werd (geen 
dood behalve dan voor het fysieke lichaam); en geen enkele onderbreking in de voortbestaande 
en bewuste identiteit qua eigen karakter en persoonlijkheid. Essentiele eigenschappen, zoals 
geheugen, cultuur, opvoeding, gewoontes, karakter, en affectie. Die blijven allemaal, en tot op 
zekere hoogte smaken en interesses . . . bewaard (in het hiernamaals). 
 
“Intussen lijkt het erop, dat kennis niet plotseling wordt uitgebreid, en we niet plotseling 
overspoeld worden met nieuwe informatie, en we ook niet onze persoonlijke identiteit 
veranderen (bijvoorbeeld een engel of een heilige worden); maar dat vermogens en 
eigenschappen versterkt worden, en de reikwijdte van onze visie op het universum lijken te 
worden uitgebreid en verdiept. Als het pogen daartoe hier het verkrijgen van extra inzicht 
heeft gewettigd en mogelijk gemaakt.” 

 
De aanhaling hierboven komt van Lodge’s boek The Survival of Man, dat aantoont dat hij zijn opvattingen 
over de realiteit van het leven hierna baseerde op de wetenschappelijke onderzoekingen, die hij had 
uitgevoerd voor de Society of Psychical Research. 
  
Helaas verstaan veel mensen dit ten onrechte als het resultaat van overmand worden door verdriet over het 
overlijden van Lodge’s zoon tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat hij daardoor een aanhanger van het 
Spiritualisme zou zijn, en dat die emotionele situatie zijn wetenschap mbt het hiernamaals kleurde. Dat door 
materialisten aangevoerde excuus is vals, aangezien Raymond in 1915 stierf, pas zes jaar nadat Lodge’s 
boek uit 1909 het voortbestaan van het bewustzijn al bevestigde.   
 



Het doorkomen van Raymond bij Lodge via het mediumschap van Gladys Osborne Leonard en Alfred Lord 
Peters was slechts een bevestiging van de wetenschap die Oliver Lodge al kende, zoals hij stelde in zijn 
boek uit 1916, Raymond of Life and Death, waarin hij zei: 
 

“Het aantal min of meer overtuigende bewijzen dat we tot nu toe kregen is erg groot… ik ben 
net zo overtuigd van het voortbestaan van ons leven aan de andere kant van de dood als ik 
ben van mijn bestaan hier… Je zou kunnen stellen, dat je er niet net zo zeker van kunt zijn als 
je bent van zintuigelijke ervaringen. Ik zeg, dat ik dat kan. Een wetenschapper is nooit beperkt 
tot zintuigelijke indrukken; hij moet omgaan met een veelheid aan concepten en dingen waar 
hij geen fysiek orgaan voor heeft – de dynamische theorie over hitte bijvoorbeeld, en over 
gassen, de theorieën over elektriciteit, over magnetisme, over chemische aantrekkingskracht, 
over cohesie, ja, en zijn acceptatie over ether zelf, leiden hem naar gebieden waar zien en 
horen en aanraken niet bij machte zijn als directe getuige te functioneren, waar zij geen 
efficiënte gidsen meer zijn.”   
 

Een Akashic Record: Een voorbeeld van een honderd jaar geleden populaire uitleg was, dat de zielen van 
de overledenen op een of andere manier permanent geregistreerd worden in een “etherachtig medium” dat 
alle gewone materie omgeeft en doordringt, en wat gemakshalve psychometrie zou verklaren (waarbij 
iemand een object van de overleden persoon naar het medium brengt en het medium het verhaal van die 
persoon dan “afleest” uit dat ding). 
 
Tegenwoordig noemen fysici dat registreren decoherentie. Het energieveld waar dat alles zich afspeelt is 
donkere materie en donkere energie. De astronaut Edgar Mitchell heeft dat “registreren” onlangs 
omschreven als het quantum hologram dat fysisch, door elektromagnetische decoherentie, alles registreert 
wat ooit is gebeurd. Dat registratie proces en het uitlezen van informatie lijkt erg op de informatie die 
verzameld wordt door fMRI scans.  
 
Ongeveer in dezelfde tijd dat het Moderne Spiritualisme geboren werd (1848), begon James Clerk Maxwell 
zich  een voorstelling te maken van elektrische en magnetische effecten op een volledig andere manier. 
Voortbouwend op de eerdere suggesties van Faraday, kreeg Maxwell – die ongetwijfeld een even groot 
fysicus was als Newton en Einstein, omdat hij elektriciteit, magnetisme en licht combineerde in één medium 
– het idee van een alles-omvattende ether (donkere materie) als het mechanisme en de belichaming van de 
krachten van het elektromagnetisme. 
 
Maxwell toonde aan dat dit etherische medium in staat was om energie in de vorm van elektromagnetische 
golven over te brengen die zich met de lichtsnelheid voortbewegen. Hij veronderstelde inderdaad dat licht 
zelf een elektromagnetische golf was. Maxwell’s uiteindelijke synthese van deze ideeën werd gepubliceerd 
in 1873, en in de 1880-er jaren, toonde Hertz de realiteit aan van elektromagnetische golven aan, toen hij 
erin slaagde om die te produceren en direct op te sporen door middel van oscillerende elektrische circuits. In 
een artikel over “ether” voor de Encyclopedia Brittannica schreef Maxwell:   

“Ether of Aether”: een materiële substantie van een meer subtiele aard dan zichtbare 
lichamen, die verondersteld wordt te bestaan in die delen van de ruimte die schijnbaar leeg 
zijn… Wat voor moeite we ook mogen hebben om ons een consistent idee te vormen over de 
samenstelling van de aether, er kan geen twijfel over bestaan dat de interplanetaire en 
interstellaire ruimten niet leeg zijn, maar ingenomen worden door een materiële substantie of 
lichaam, dat zeker het grootste, en waarschijnlijk het meest uniforme lichaam is waar we een 
voorstelling van hebben. Of die enorm homogene uitgestrektheid aan isotropische materie 
geschikt is om niet alleen een medium te zijn voor fysische interactie tussen verre lichamen, 
en ook andere fysische functies te vervullen, waarvan we misschien tot heden geen 
voorstelling van hebben, maar ook . . . het materiële organisme omvatten van wezens die 
functies hebben van leven en denken even hoog of hoger dan die van ons op dit moment – is 
een vraag die de beperkingen van fysische speculatie verre overstijgt.  

 
Het is tegenwoordig, vanuit het perspectief van QED, duidelijk dat Maxwell donkere energie en donkere 
materie probeert te beschrijven om ons non-lokale universum uit te leggen. 
 
Maar enkele van Maxwell’s nauwe vrienden en volgers waren minder voorzichtig in hun etherische 
speculaties. In 1873 bijvoorbeeld schreef Peter Guthrie samen met Balfour Stewart een boek getiteld The 
Unseen Universe, waarin hij inging op de mogelijke spirituele functies van die hemelse ether: 

“We proberen aan te tonen dat we zeker door wetenschappelijke principes worden gedreven 
om het bestaan van een Ongezien Universum te onderkennen, en via wetenschappelijke 
analogie te concluderen, dat het vol van leven en intelligentie is – dat het in feite een 
spiritueel universum is en niet dood.” 
 



Het boek (dat een geweldige populariteit ondervond in die tijd) beweerde dat “de vormen van materie en 
denken eeuwig overleven als configuraties van de geest in de ether.” 
 
Sir Oliver Lodge had in een van zijn andere boeken, The Ether of Space, geschreven: 

“Het universum waarin wij leven is buitengewoon; en ons onderzoeken ervan is nog maar net 
begonnen. We weten dat materie een psychische betekenis heeft, aangezien het hersenen 
kan bevatten, die de fysische en psychische werelden met elkaar kunnen verbinden. Wanneer 
iemand denkt dat de ether, in al zijn massiviteit en energie mogelijk geen psychische 
betekenis zou hebben, dan is het mij niet mogelijk om het daarin met hem eens te zijn.” 

 
Quantum elektrodynamica leent zich voor verschillende vormen van neospiritualisme gebaseerd op het 
verschijnsel van Quantum verstrengeling (non-lokaliteit). Moderne pogingen om de algemene relativiteit te 
verzoenen met quantum electrodynamica worden deels ingegeven door het oude verlangen om de 
onderliggende structuur en substantie van het bestaan en geest te begrijpen. 
 
Tegenwoordig vult de degelijke wetenschap eindelijk al de witte plekken in, die eerder de oorspronkelijke 
Spiritualistische theorieën van de laat-negentiende eeuw leken te verslaan, met het geaccepteerd realiseren 
door de meeste quantum electrodynamica theoretische fysici, dat het universum bestaat uit bewuste geest. 
Inderdaad, de opdoemende bevestiging bewijst in feite dat het Spiritualisme inderdaad waar is en dat de 
droom van de materialisten dat er geen ziel is (een religie in zichzelf) volledig ondermijnd wordt. 
 
Het begint er nu op te lijken, dat er zich in de komende dertig jaren van de 21ste eeuw, een snel ontwikkelend 
opnieuw ontwaken van het Spiritualisme zal voordoen in de VS en Canada (evenals in Groot Brittannië, 
Australië en Nieuw Zeeland), dat de geweldige groei die deze filosofie in 1848-1888 en opnieuw in 1914-
1927 beleefde, zal overschaduwen. 
 
Degelijke triple-blind wetenschap verifieert momenteel het verschijnsel Spiritualisme, en deze ontdekkingen 
verspreiden zich zo snel over het internet, dat die een paradigma verschuiving in de wetenschappelijke 
gemeenschap afdwingen. Tegen het midden van deze eeuw zal iedere 21ste eeuwse wetenschapper, die er 
nog wanhopig voor kiest zich vast te klampen aan de vroegere comfortabele Newtoniaanse materialistische 
theorieën van de 19e eeuw, beschouwd worden als de oude kwakzalvers, die ze werkelijk zijn.  
 


