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Inleiding 
 
Een hoop waargenomen maar zeer basale menselijke verschijnselen – inclusief bewustzijn zelf – zijn bij alle takken 
van de wetenschap ontsnapt aan een grondige wetenschappelijke beschrijving. Dat komt niet zozeer door 
onvoldoende bewijs voor het bestaan van een bepaald verschijnsel, maar eerder door gebrek aan een theoretisch 
kader dat zou kunnen passen binnen de heersende paradigma’s van de Wetenschap. 
 
Al millennia lang hebben filosofen stilgestaan bij het karakter van het geheugen, bewustzijn en interacties tussen geest 
en materie, maar zonder voldoende kennis en technisch vermogen om er deugdelijk te testen theorieën bij voor te 
stellen. De afgelopen eeuw hebben eminente mannen en vrouwen uit de Wetenschap duizenden pagina’s aan 
gegevens over interacties van geest tot geest en tussen geest en materie bij elkaar gebracht. Veel van de meest 
aansprekende experimenten zijn de afgelopen halve eeuw bekritiseerd, geperfectioneerd en vele malen herhaald met 
het gebruik van steeds hoogwaardiger technologieën. Meta analyse van die experimenten komt uit op 
kansberekeningen die triljoenen tegen één te boven gaan (Radin, 1997). Het was echter nodig dat de Quantum 
wetenschap eerst 75 jaren volwassener werd door – in die periode – het testen, valideren en synthetiseren van een 
aantal ongehoorde fysische concepten die uit de Quantum Theorie ontstonden voordat te testen theorieën konden 
ontstaan die hoop bieden dat raadselachtige geheugen en bewustzijns gegevens kunnen worden verklaard (Mitchell, 
1996). 
 
De ontbrekende concepten die de eerste onderzoekers van bewustzijn beletten om te slagen in hun zoektocht waren: 
 

1. Een algemene theorie over informatie en 
 

2. De Quantum wetenschap zelf, met de ermee verbonden verschijnselen van non-lokaliteit, het Nulpunt Energie 
Veld en het Quantum Hologram. 

 
Deze gerelateerde verschijnselen worden nog niet goed begrepen. Maar ze zijn tegenwoordig voldoende bewezen 
door zowel theorie als experimenteel om een basis te kunnen geven voor het postuleren van een noodzakelijke 
voorwaarde voor het bestaan van bewustzijns verschijnselen, zoals we die ervaren in het waarneembare 4-
dimensionale ruimte/tijd Universum. Een derde concept -- chaos theorie -- is ook nodig om de niet-lineaire 
evolutionaire processen te kunnen begrijpen die bewustzijn konden laten ontwikkelen tot het antropisch bewustzijn 
zoals door mensen ervaren. In het bijzonder brengt de chaos theorie ‘ver uit balans verkerende' systemen in kaart en 
demonstreert zij het onomkeerbare van niet-lineaire processen en daarmee de onomkeerbaarheid van tijd in het 
Universum op Macroschaal. 
 
Een andere klasse van verschijnselen – inclusief normaal waarnemen met onze zintuigen en evolutie, om er slechts 
twee te noemen – hebben verklarende theorieën  in klassieke wetenschappelijke zin. Maar met het oog op huidige 
ontwikkelingen in de recente quantum fysica en in de chaos theorie, zouden ze incomplete benaderingen kunnen 
geven van de juiste theorie. 
 
Door Weiner, Von Neuman, en Shannon en meer recent (1998) door Frieden zijn in baanbrekend werk informatie 
concepten bestudeerd om bruikbare theorieën te maken voor fysica, berekeningen en voor communicatie 
technologieën. Die theorieën – hoewel nauwkeurig en wiskundig goed bruikbaar op hun gebieden – schieten tekort in 
hun bereik om voldoende rekening te houden wanneer het gaat om het probleem van bewustzijn, de ontwikkeling 
ervan en de eraan gerelateerde verschijnselen. Zelfs tamelijk eenvoudige waarnemings organismes gebruiken energie 
patronen (ofwel, informatie) wat niet volledig beschreven wordt door bestaande wiskundige theorieën. 
 
Over de theorie en experimenteel bewijs van het Nulpunt Energie veld is door veel auteurs gepubliceerd. Maar ik zal 
Haisch, Rueda, en Puthoff (1997,1998) citeren als het huidige meest relevante werk voor dit paper. Theorie en 
experimenteel bewijs over het Quantum Hologram zijn ontwikkeld door Schempp (1992,1993) en Marcer 

																																																																				
1 ) Aangezien er voor het Engelse Mind geen eenduidig Nederlands woord is heb ik in verschillende situaties geheugen, geest, denken en 
 denkvermogen gebruikt. 



(1996,1997,1998), zowel afzonderlijk als gezamenlijk, gebaseerd op een nieuw begrip van Quantum Mechanica. (Zie 
eerder werk van Cramer (1986), Berry (1988), Anandan (1992) en Resta (1997). 
 
Non-lokaliteit – hoewel voorspeld door het vroegste werk in de Quantum Theorie en overtuigend gedemonstreerd door 
Aspect in 1982 – is beschouwd als een wonderlijke eigenschap van deeltjes fysica, maar met weinig relevantie voor de 
schaal op Macroschaal … tot de ontdekking van het Quantum Hologram. Bovendien zou, zo wordt algemeen geloofd, 
non-lokale quantum informatie vanuit verstrengeling door deeltjes niet lokaal terug gekregen kunnen worden als 
bruikbare informatie (Eberhard's theorema). Recent werk, zowel in theorie als experimenteel (zie bijv. Nature, 11 
december 1997, Vol 390, Sudbury, T, pp.551-552 en Bouwmeester, D. et al, pp. 575-579) is echter in lijn met het werk 
van Berry, Resta, Schempp, en Marcer, en maakt duidelijk dat dit niet in het algemeen het geval is bij het verwerken 
en communiceren van quantum informatie. 
 
Het werd, tot voor kort, in de wetenschap breed geaccepteerd, en in het bijzonder op het gebied van artificial 
intelligence, dat het brein waarschijnlijk een soort complexe klassieke computer was, die niet in staat zou zijn om 
quantum processen te ondersteunen. Het work van Hammeroff (1994) en Penrose met het isoleren en beschrijven van 
microtubules in hersenweefsel heeft een heronderzoek veroorzaakt van dit dogma, en hernieuwde belangstelling voor 
het blootleggen van  de betrokken quantum processen. 
 
Op basis van dit vroegere werk, postuleer ik en onderzoek ik in dit paper het bewijs voor de volgende theorieën: 
 

1. De basis van subjectieve ervaring is geworteld in het quantum attribuut van de natuur genaamd non-lokaliteit. 
Ik zal het woord "waarneming" in zijn meest algemene zin gebruiken voor het aanduiden van een basale 
subjectieve ervaring op alle niveaus van materie. Op die manier wordt de non-lokale quantum correlatie tussen 
verstrengelde quantum deeltjes beschouwd als de kern oorzaak van het verschijnsel dat ervaren wordt als 
"waarneming" bij meer complexe materie. Maar het non-lokale Quantum Hologram is de non-lokale drager van 
informatie voor materie op moleculaire en op grotere schaal. Op die manier is de waarneming niet een "object" 
maar eerder het "label" voor een non-lineair proces met betrekking tot een object, een waarnemer en 
informatie. 

 
2. De ervaring van mensen is dat zij soms – misschien vaak – informatie waarnemen vanuit of over fysieke 

objecten die niet beschikbaar is via normale, lokale, zintuig mechanismes noch als klassieke ruimte/tijd 
informatie. Objectieve test gegevens in overweldigende hoeveelheid geven bewijs dat dit waar is, hoewel een 
verklarend mechanisme tot heden omstreden is. Ik noem dat intuïtieve informatie of intuïtieve waarneming. Ik 
beweer dat een Quantum Hologram de bron is van die intuïtieve waarneming en dat de waarnemer op dat 
moment in phase-conjugate-adaptive-resonance (pcar) (fasegewijs-vervoegde-afgestemde-resonantie) is met 
de entiteit of het object verbonden met het Quantum Hologram. 

 
3. Het verschijnsel "leren" bij mensen is een subjectief proces waar waarneming, geheugen, intentionaliteit, 

evaluatie van de uitkomst en wijziging van gedrag bij te pas komen. Dit kan opgevat worden als een klassieke 
niet-lineaire feedback loop. Hoewel we niet precies de subjectieve ervaring van een andere entiteit kunnen 
kennen, zoals aangenomen wordt bij het met succes trainen van dieren, vindt een analoog subjectief proces 
plaats. Sheldrake(1981) heeft een succesvolle theorie over morfische resonantie gepubliceerd over het leren 
bij dieren op basis van non-lokale informatie. Marcer heeft papers gepubliceerd (1996,1997) die theoretiseren 
over een mechanisme waardoor het Quantum Hologram leren in gang zet zowel in DNA moleculen en 
prokaryote cellen als een adaptatie proces via resonantie met de omgeving in plaats van alleen mutatie en 
adaptatie door willekeurige processen. 

 
Ik stel dat het concept van Marcer veralgemeend kan worden tot de hele Natuur. En dat het Quantum 
Hologram de geschikte informatie structuur is om Sheldrake's morfische resonantie te verklaren. De bij 
deeltjes waargenomen non-lokale quantum correlaties en het non-lokale Quantum Hologram dat verbonden is 
met objecten op moleculaire en grotere schaal beantwoorden aan het doel om informatie te verschaffen bij 
afmetingen op elke schaal om evolutionaire processen te begeleiden. Dat wil zeggen dat quantum non-
lokaliteit de basis voor waarnemen is, en dus fundamenteel en noodzakelijk voor de complexe organisaties 
van materie en informatie in het Universum. En bovendien, aangezien leren een waargenomen eigenschap is 
van complexe systemen zoals dieren en -- via het Quantum Hologram -- is getheoretiseerd een eigenschap te 
zijn van eenvoudige cellen en moleculen, kun je ook als generalisatie beweren dat de Natuur zich eerder 
ontwikkelt door een leer proces dan vanwege toevallige mutaties. 

 
4. Marcer (1997) heeft voorgesteld dat de conditie van ‘phase-conjugate-adaptive-resonance’ (pcar) een 

noodzakelijke voorwaarde is om een object in 3-dimensionale werkelijkheid te zien zoals het werkelijk is. 
Ofwel, resonantie vereist een virtueel pad dat in wiskundige zin gelijk is aan het tegendeel ten opzichte van 



inkomende zintuigelijke informatie over het object. En voorts, dat het de inkomende elektromagnetische 
(ruimte/tijd) informatie (visuele, akoestische, etc) is, die de informatie van het Quantum Hologram decodeert en 
de pcar toestand tot stand brengt, zodat nauwkeurige 3-dimensionale waarneming mogelijk wordt. Dat wil 
zeggen, dat zowel quantum informatie als ruimte/tijd informatie gebruikt worden bij de handeling van het 
waarnemen door organismes met zintuiglijke leermeesters. Ik beweer dat de 2 gelijke-maar-tegengestelde 
paden die nodig zijn vanwege de pcar conditie het mathematische equivalent zijn van waarneming en 
aandacht (of intentie). (Ik maak onderscheid tussen aandacht en intentie in de volgende pagina’s). 

 
Discussie 
 
Het anekdotische bewijs dat mensen non-lokale informatie waarnemen gaat terug tot de prehistorie. Die gegevens 
waren zo stevig, dat zowel ervaarders als filosofen -- vanaf Plato en Aristoteles en daarna – aannamen dat er zowel 
fysische als niet-fysische sferen van de werkelijkheid moeten bestaan. "Niet-fysiek" werd geacht de subtiele, 
efemerische en mystieke subjectieve ervaringen te verklaren die alomtegenwoordig in de menselijke cultuur werden 
genoemd,. 
 
Na Descartes en Newton dankte de klassieke Westerse wetenschap echter al snel de niet-fysische hypotheses af en 
begon systematisch ieder bewijs voor waarnemen van non-lokale informatie te negeren. Veld theorieën en punt 
deeltjes werden gecreëerd om het concept van fysiek contact tussen deeltjes te behouden en om duidelijke 
voorbeelden van "spookachtig handelen op afstand" zoals zwaartekracht en elektromagnetische interacties te 
verklaren. Informatie – breed omschreven als energie patronen – verschijnt nu echter weer, in non-lokale vorm in de 
raadselachtige quantum spin correlaties van tweespleten experimenten, hoewel in brede zin werd geloofd dat zulke 
non-lokale informatie niet meer hersteld en weer gebruikt zou kunnen worden door zintuigelijke systemen. 
 
Met validatie van theorie en experimenten met betrekking tot het non-lokale Quantum Hologram krijgt informatie 
(inclusief non-lokale informatie) plotseling een belangrijkere status in de fysische theorie – een net zo belangrijke 
status als de energie zelf. Dat komt doordat informatie de basis vormt voor de kennis en het weten waardoor 
schepselen de werkelijkheid zien. Non-lokale informatie kan nu meer beschouwd worden als een alomtegenwoordige 
en bruikbare eigenschap van de Kosmos dan als een uniek kenmerk van deeltjes (en mensen en dieren). Het ziet er 
naar uit dat de meeste – zo niet alle -- subtiele, efemerische en onverklaarde verschijnselen met betrekking tot 
subjectieve ervaring -- direct of indirect – verbonden zijn met het verschijnsel van non-lokaliteit. De hersenen zijn 
klaarblijkelijk een quantum computer (Schempp & Marcer, 1996) die zowel quantum als ruimte/tijd informatie 
gebruikt. Die ontdekking alleen al verschaft bijna zeker een noodzakelijke – maar nog niet toereikende – voorwaarde 
voor het ontstaan van intelligent leven in de Kosmos waar omgevingstoestanden dat toelaten. 
 
Deze eeuw zijn er door wetenschappers vele boeken volgeschreven die experimenteerden met remote viewing, ESP, 
telepathie, helderziendheid, voorkennis, etc. De politie maakt routinematig en vaak met succes gebruik van 
"paranormalen" om te assisteren in criminele zaken. Veiligheidsagentschappen van regeringen hebben clandestien de 
bevindingen gebruikt om met succes informatie over een tegenstander in te winnen. Veel rapporten over dit soort 
activiteiten zijn onlangs gedeclassificeerd en in publieke professionele bladen afgedrukt, zelfs hoewel nog steeds geen 
verklarend fysisch mechanisme is gerapporteerd, dat aanvaardbaar is voor de heersende wetenschap. De meest 
bondige samenvatting van dergelijke activiteiten en analyse van resultaten werd gepubliceerd door Radin (1997). 
 
Quantum Holografie 
 
Non-lokaliteit en het non-lokale Quantum Hologram bieden het tot nu toe enige ontdekte te testen mechanisme wat 
een mogelijke oplossing geeft voor de grote hoeveelheid aan onbegrijpelijke waarnemingen en aan bewustzijn en aan 
zulke bewustzijns verschijnselen gerelateerde data. Schempp (1992) heeft het concept van opnieuw kunnen gebruiken 
van non-lokale quantum informatie in het geval van functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) met succes 
bewezen met het gebruiken van quantum holografie. Marcer (1995) heeft overtuigende argumenten gegeven dat een 
aantal algemeen gebruikte andere chemische en elektromagnetische processen een diepere quantum verklaring 
hebben die niet aan het licht komt in de klassieke uitleg van deze processen. Hammeroff (1994) en Penrose hebben 
experimentele data getoond over microtubules in de hersenen die quantum processen ondersteunen. 
 
Het verschijnsel van absorberen en opnieuw uitstralen dat verbonden is aan alle materie wordt goed onderkend. Dat 
zulke heruitstralingen voldoende coherent zijn om als een bron van informatie te kunnen worden beschouwd over het 
object is te danken aan het theoretische en experimentele werk van Schempp en Marcer, op basis van de 
transactionele uitleg van de Quantum Mechanica van Cramer (1986); de Berry geometrische fase analyse van 
informatie (Berry, 1988; Anandan, 1992); en het vermogen om quantum gefaseerde informatie weer op te roepen en te 
gebruiken (Resta, 1997). Het voor deze analyses geschikte wiskundige formalisme is consistent met het standaard 



quantum mechanische formalisme en wordt beschreven door middel van de harmonische analyse van de Heisenberg 
nilpotent Lie group G, algebra g, en nilmanifold (zie Schempp (1986) voor een volledig wiskundige behandeling). 
 
De met een Quantum Hologram meegevoerde informatie codeert de complete geschiedenis aan gebeurtenissen van 
het object met betrekking tot zijn 3-dimensionale omgeving. Het ontwikkelt in de loop van de tijd en kan een gecodeerd  
non-lokaal verslag van de "ervaring" van het object in de 4-dimensionale ruimte/tijd van het object geven over zijn tocht 
in de ruimte/tijd en de bezochte quantum staten. Marcer en Schempp hebben zich in "Model of the Neuron Working by 
Quantum Holography" (1997) en "The Brain as a Conscious System" (1998) bezig gehouden met het vermogen van de 
hersenen om -- als een grote parallelle quantum processor – die informatie te decoderen. 
 
Zij beredeneren dat de door quantum holografie verschafte ‘phase conjugate’ relatie (“gefaseerd vervoegde”) nodig is 
voor het vermogen van een organisme om objecten te kunnen zien zoals ze feitelijk in 3-dimensionale werkelijkheid 
zijn en waren. Het is niet voldoende als het inkomende elektromagnetische licht- (of akoestische) signaal, dat 
informatie over het object bevat, op dezelfde manier een golf front aan de hersenen presenteert als aan een platte 
fotografische plaat. 
 
In plaats daarvan is er namelijk een virtueel door de ‘fase vervoeging’ van het quantum holografische formalisme in 
kaart gebracht signaal nodig om de informatie te decoderen voor waarnemen en kennen zoals we dat in de 3-
dimensionale werkelijkheid ervaren. De waarnemer en de informatiebron verkeren in een resonerende verhouding om 
de informatie nauwkeurig te kunnen zien. Veel onderzoekers hebben een holografisch mechanisme voorgesteld als 
basis voor het functioneren van de hersenen, met om te beginnen Pribram. En inderdaad, anderen hebben holografie 
voorgesteld als een concept voor het Universum zelf. Maar de ontdekking van het non-lokale Quantum Hologram dat 
gecreëerd wordt door het absorberende/ heruitstralende verschijnsel als karakteristiek voor alle fysische objecten biedt 
het eerste quantum fysische mechanisme dat geschikt is voor de 3-dimensionale wereld op Macroschaal zoals we die 
ervaren. 
 
Het bestaan van een met ieder fysisch object verbonden Quantum Hologram geeft ieder fysisch object de non-
lokale golf vorm zoals voorspeld door de golf/deeltjes dualiteit van de quantum theorie en breidt de quantum theorie uit 
tot alle fysische materie. Het geeft – voor het eerst – een mogelijke benadering om de mysterieuze wereld van het 
"bewustzijn" te begrijpen. Met de bewering dat dit in zijn geheel waar is, belanden we in een quantum wereld waar we 
non-lokale effecten kunnen verwachten te functioneren op alle niveaus – niet alleen als curieus artefact op het sub-
atomaire niveau van de werkelijkheid. De duizenden pagina’s aan gegevens over non-lokale verschijnselen van 
interacties tussen gedachte/gedachte en gedachte/materie vereisen ineens niet langer gekwelde en in verlegenheid 
gebrachte verdedigers meer. Noch hoeven ze zich de verachting door klassieke wetenschappers te laten welgevallen. 
 
Door het bestaan van het non-lokale Quantum Hologram lijkt het erop dat de Natuur non-lokale informatie vanaf de big 
bang heeft gebruikt gedurende haar hele evolutionaire ontwikkeling; en lang voordat planetaire omgevingen zelf 
organiseerden om levende materie en complexe ruimte/tijd zintuigelijke systemen zich zelf lieten ontwikkelen. De 
papers van Marcer en Schempp over het met gebruik van quantum holografie inherente leren in DNA en prokaryote 
cellen helpen – wanneer veralgemeend – het alomtegenwoordige verschijnen te verklaren in de Natuur over 
afstanden, schaal afmetingen en soorten van vergelijkbare processen, organen en zintuig systemen. Dit komt zeker 
overeen met de fractale geometrie van de chaos theorie. De overeenkomsten in DNA, cel structuur, organen en 
hersenen over de soorten zijn zeker makkelijker te verzoenen met een non-lokaal leerproces dan met een theorie over 
lokale willekeurige mutaties en natuurlijke aanpassing. 
 
Het is belangrijk om te zien dat in experimenten in de standaard deeltjes fysica het object de quantum eigenschappen 
van de individuele deeltjes typen en de condities waaronder zij zich splitsen en recombineren moet ontdekken. Bij 
quantum holografie moet het object de hele groep van her-uitgestraalde quanta als een geheel behandelen en – zoals 
in laser holografie – de meegebrachte informatie in het interferentie patroon en de fase relaties onderzoeken. Die 
vertegenwoordigen 2 totaal verschillende niveaus in het benaderen van quantum informatie. Bij deeltjes experimenten 
wordt er van uitgegaan dat de eigenwaarden van de toe te passen matrix meetbare waarden vertegenwoordigen en 
dat informatie verloren is gegaan tijdens het meten vanwege decoherentie van de deeltjes en energie uitwisseling. 
Maar in het quantum holografische formalisme wordt de informatie meegebracht in de fase relaties – die worden 
weergegeven door ‘off-diagonal termen’ in de matrix – en wordt de informatie weer oproepbaar onder de geschikte 
condities zoals Berry en Resta voorspelden en Schempp heeft gedemonstreerd met fMRI. De quantum wiskunde is in 
beide gevallen consistent met de standaard Quantum Theorie. 
 
Bij het decoderen van de quantum holografische informatie is de energie uitwisseling echter onbelangrijk. 
 
De overeenkomsten in de wiskundige behandeling in deze verscheidene experimenten is belangrijk voor de stelling 
van dit paper. Bij het onderzoeken van de quantum non-lokaliteit van deeltjes, zijn spin getallen en/of polarisatie de 



parameters waar het om gaat. Een standaard analyse techniek is het gebruiken van de Fourier transformatie om de 
staat van de deeltjes binnen het frequentie domein in kaart te brengen. In het formalisme van het Quantum Hologram 
is het in kaart brengen binnen het frequentie domein ook fundamenteel. Het vereiste van pcar verzekert echter, dat de 
fase relaties gematched worden zodat de waarnemer (het zintuigelijk systeem) in staat is de in de fase verhoudingen 
meegebrachte informatie te decoderen. Het is precies het pcar vereiste dat het voor de waarnemer mogelijk maakt de 
gecodeerde holografische informatie te decoderen. 
 
Wiskundig decoderen is eenvoudig het omkeren van de rotatie van de fase vector in ruimte fase. In fysische zin komt 
het neer op het matchen van de frequenties met de fase van de informatie zodanig dat het tot resonantie leidt. 
Frequentie, matchen van fase en resonantie zijn een operationele eigenschap van elk type ontvangst technologie. 
Pribram’s vroegste voorstel dat het brein gecodeerde informatie bevatte zoals in een hologram en in kaart gebracht 
door de Fourier transformatie is geheel in overeenstemming met het door het quantum holografische wiskundige 
formalisme geleverde bewijs. 
 
Het zijn de spin en polarisatie attributen van deeltjes (beiden worden in kaart gebracht door golf wiskunde) die de 
raadselachtige non-lokale eigenschap van sub-atomaire materie vertegenwoordigen. Het zijn de fase verhoudingen die 
de informatie bij holografie meedragen (en weer in kaart gebracht door golf vorm wiskunde). En het schijnt dat het 
brein informatie niet als een klassieke digitale machine opslaat en beheert, maar als een analoog apparaat dat non-
lokale eigenschappen van het Quantum Hologram gebruikt, die geanalyseerd kan worden door golf vorm wiskunde 
(harmonische analyse op de Heisenberg Lie group). 
 
In het kosmologische evolutionaire schema van dingen is deze overeenkomst tussen geschikte karteringstechnieken 
een te bizarre toevalligheid om te negeren als een kosmisch ongeluk. Er is zo ruimschoots bewijs dat het non-lokale  
attribuut van de Natuur veel meer is dan een wonderlijk artefact van sub-atomaire deeltjes interacties, maar dat het 
veeleer een meer fundamenteel verschijnsel is dat op elke schaal voorkomt en -- in het bijzonder – samenhangt met 
het gebruik van informatie in de Natuur en met het feit dat informatie een oorzakelijk effect heeft onafhankelijk van 
afstand. 
 
Het is echter juist informatie, die de basis verschaft voor de verschijnselen van waarneming, kennis, geheugen, leren, 
etc. Ofwel, bewustzijn en de subjectieve ervaring. Hoewel er ruimschoots bewijs voor is om te stellen dat non-lokaliteit 
de unieke, universele basis is voor waarneming en subjectieve ervaring is dat bewijs, hoe overtuigend ook, niet 
toereikend om afdoende te zijn dat dit inderdaad het geval is. De volgende stappen zijn om met experimenteel bewijs 
vollediger te bewijzen dat non-lokaliteit een voorname rol speelt bij alle schaal groottes en dat alle fysische objecten 
quantum objecten zijn en dus op deze vreemde manier onderling door informatie verbonden zijn. 
 
Non-Lokaliteit in de Natuur 
 
Er is experimenteel bewijs voor sterke aanwijzingen dat eenvoudige organismen ook non-lokaal waarnemen en daarop 
reageren. Cleve Backster was misschien wel de eerste die met planten en eenvoudige levensvormen in 
elektromagnetische afzondering experimenteerde eind zestiger en begin zeventiger jaren. Zijn werk werd toen niet 
door anderen via replicatie bevestigd. Andere onderzoekers hebben gemengde resultaten gekregen bij het 
reproduceren van waarneming van non-lokale informatie door eenvoudige organismes en levende weefsels. Op het 
vlak van menselijke experimenten werden gedurende ¾ eeuw eveneens gemengde en controversiële resultaten 
geboekt. 
 
Meta analyse door Radin (1997) – en onafhankelijk door Utts (1991) – over een groot en geschikt spectrum aan 
experimenten toont statistisch echter overtuigend aan dat het waarnemen van non-lokale informatie bestaat en 
werkelijk is. Mogelijk zouden er vergelijkbare patronen opduiken bij een grotere hoeveelheid experimenteel bewijs voor 
eenvoudige levensvormen. Het achterwege blijven van het reproduceren van resultaten in goed opgezette 
experimenten bewijst niet -- in het geval van subtiele bewustzijns verschijnselen – dat het verschijnsel niet bestaat. 
Maar eerder dat een verborgen mechanisme onder de drempel van klassieke metingen actief is. 
 
Het meest sprekende experimentele bewijs bijvoorbeeld om de soms inconsistente resultaten te verklaren hangt 
samen met directe non-lokale waarnemer en/of experimenteerder effecten. Gertrude Schmiedler isoleerde decennia 
geleden (1972) het “schaap/geit" effect 2) in menselijke experimenten. Experimenteerders en/of deelnemers in  
menselijke telepathie (of gelijksoortige non-lokale) experimenten lieten statistisch hogere of lagere dan gemiddelde 
kans resultaten zien afhankelijk van hun subjectieve neiging met betrekking tot het experiment. (Met andere woorden, 
100% foute antwoorden zouden statistisch even significant zijn als 100% correcte antwoorden in zulke tests wat -- 

																																																																				
2 ) geloof in paranormale waarneming heeft invloed op het genereren van willekeurige getal reeksen door mensen in die zin dat mensen die in ESP 
 geloven (schapen) meer geneigd zijn om herhalingen te vermijden dan sterke ongelovigen (geiten). 



bovendien -- de mind set of intentie van het subject bedriegt (terwijl kans resultaten slechts onduidelijk werden). Meer 
recent toonde een aantal experimenten door Marilyn Schlitz (1997) bij het onderzoeken van "intentionaliteit" duidelijk 
aan dat experimenteerders geneigdheid (intentionaliteit) de uitkomst van zelfs double blind experimenten beïnvloedde. 
 
Op die manier hebben in de subtiele sfeer van gedachten en bewustzijns studies geneigdheid, geloof en intentie, 
duidelijk een effect. De afwezigheid van een theoretische structuur in de klassieke wetenschap om welk type 
waarneming van non-lokale informatie dan ook te ondersteunen – en nog minder om het hebben van een non-lokaal 
effect van geneigdheid, geloof of intentie te ondersteunen, wanneer het feitelijk een non-lokaal effect heeft -- is al ruim 
voldoende voor het geven van abnormale resultaten in veel wetenschappelijke experimenten. Verder bewijs en 
acceptatie van de non-lokale stelling zal sterke positieve repercussies hebben voor het algemeen geldende 
wetenschappelijk paradigma en vooral de theorie over meten. Het heersende dogma van de 20ste Eeuw tegen ieder 
type non-lokale actie op Macroschaal werkelijkheid heeft niet weten te voorkomen dat experimenten met succes 
werden uitgevoerd, maar heeft tot positieve resultaten geleid die niet meer als abnormaal of fout opgezet konden 
worden genoemd of ronduit frauduleus. Wanneer in de meeste gevallen de resultaten verdedigbaar waren was er een 
goede non-lokale theorie beschikbaar geweest. 
 
Aandacht en Intentie 
 
Een krachtige en sprekende serie door Dean Radin (1997) aan de University of Nevada in Las Vegas uitgevoerde 
experimenten – volgend op een tien jaar lange serie even belangrijke experimenten door Brenda Dunne en Robert 
Jahn aan de Princeton University (1988) – geven inzicht in de subtiliteiten van het functioneren van denken en 
hersenen op dit niveau. Jahn en Dunn leverden overweldigend bewijs dat subjecten bewust statistisch vertekende 
resultaten konden produceren in mechanische processen die normaal verondersteld werden door willekeurige 
processen te worden aangedreven. 
 
Radin ging verder. Hij ontdekte dat toehoorders bij het kijken naar een voorstelling de uitkomsten van in de 
nabijheid opgestelde willekeurige getallen generatoren vertekenden tijdens perioden van hoge emotionele inhoud 
tijdens de voorstelling. En verder registreerde hij tijdens een experiment met grootschalige deelname van toehoorders 
de resultaten van gecomputeriseerde willekeurige getallen generatoren tijdens de televisie uitzendingen van de O.J. 
Simpson moord rechtszaak. De meeste televisie media versloegen deze gebeurtenis wekenlang en tientallen 
miljoenen mensen bekeken de resultaten. Ook hier werden de resultaten van de willekeurige getallen generatoren 
vertekend overeenkomend met emotionele pieken tijdens het drama van de rechtszaak en overeenkomend met het 
aantal mensen dat televisie keek. 
 
De stelling in de Princeton experimenten was dat de deelnemer bewust een niet-willekeurig effect creëerde om de 
vertekende verdeling een afwijking te geven. In de Radin experimenten waren de resultaten zonder intentie aangezien 
de deelnemers zich niet bewust waren van het experiment. Maar de hypothese was dat aandacht (in het bijzonder 
alerte aandacht) het systeem afstand zou laten nemen van chaos (willekeur) en naar een grotere orde zou brengen 
(gereduceerde entropie). 
 
Deze resultaten suggereren dat aandacht en intentie nauw verbonden uitkomsten opleveren. En voorts dat willekeur 
mogelijk geen algemene eigenschap van de Natuur is, maar wat in een systeem als "willekeurige ruis" wordt 
waargenomen mogelijk informatie zou kunnen zijn (een energie patroon) die op dat moment niet in resonantie verkeert 
met het betreffende waarnemingssysteem. William Tiller -- emeritus professor van Stanford – voerde ook 
experimenten uit (1997) die consistent zijn met deze resultaten, hoewel zijn interpretatie van de werking van het 
systeem een beetje anders is. 
Deze verschillende typen gedachten/gedachten en gedachten/materie experimenten zijn decennia lang grondig en 
routinematig uitgevoerd met overtuigende statistische resultaten. Maar ze zijn even routinematig weggewuifd of 
genegeerd door de gangbare Wetenschap, omdat de implicaties van non-lokale actie zo vreemd zijn voor het klassieke 
paradigma. Als we de voorwaarde van ‘phase-conjugate-adaptive-resonantie’ echter noodzakelijk vinden om de 
handeling van het waarnemen zoals beschreven door Marcer in het wiskundige formalisme van het non-lokale 
Quantum Hologram volledig te specificeren, dan zouden we mogelijk ook het waargenomen object en het 
waarnemings systeem van de waarnemer als besloten in een resonantie feed back lus moeten beschouwen. 
 
Het inkomende golf front met informatie zou als "waarneming" betiteld kunnen worden vanuit het gezichtspunt van de 
waarnemer. En het pad terug dat vereist is voor de resonantie relatie zou je "aandacht" (of vatbaar voor verdere 
discussie, "intentie") kunnen noemen. Het is een algemeen gebruikelijk principe in de meditatieve praktijk van 
esoterische disciplines dat langdurig op een meditatie object gefocuste aandacht ertoe leidt dat de waarnemer en het 
object lijken te versmelten zodat een dieper informatie niveau over het object wordt verkregen -- informatie zoals 
geschiedenis of functioneren, die niet beschikbaar zou zijn via klassieke ruimte/tijd informatie. 
 



Het concept van het Quantum Hologram beschrijft adequaat en volledig hoe dit verschijnsel zou kunnen plaatsvinden. 
Verder wordt geaccepteerd dat het denken/brein een massieve parallelle processor is, die in staat is om vele taken 
tegelijk en onderbewust uit te voeren (in het rechter, intuïtieve deel van de hersenen). 'Aandacht' (wat bewuste 
gefocuste aandacht betekent) is een unieke en bijzondere taak die opeenvolgend plaats moet vinden, voornamelijk in 
het linker cognitieve deel van de hersenen. De toestand van Attention Deficit Disorder (ADD) is precies het probleem 
van een waarnemer die niet in staat is om lang genoeg een duidelijke focus vol te houden voor een bepaalde taak of 
observatie. De handeling van het focussen van aandacht door een waarnemer zou geïnterpreteerd kunnen worden als 
een noodzakelijke conditie voor pcar om bereikt te worden voor het waargenomen object. 
 
Non-Lokaliteit, Dichtbij en Ver weg 
 
Marcer heeft de case gepresenteerd voor het pcar vereiste bij normale zintuigelijke waarneming (visueel en 
akoestisch). Een regelmatig door paranormaal gevoelige individuen gebruikte manier om informatie te krijgen is het 
fysiek aanraken van een object. Een object aanraken komt tegemoet aan het pcar vereiste en geeft de waarnemer 
vermoedelijk toegang tot informatie over het object die niet toegankelijk is in ruimte/tijd informatie. De politie maakt hier 
regelmatig gebruik van met paranormaal gevoeligen om informatie te krijgen over de plaats van een moord, zoals ze 
ook een bloedhond gebruiken om de geur van iemand op te sporen. En vaak met aanmerkelijk succes. 
 
Als -- zoals in de theorie van het Quantum Hologram -- het object aanwezig is geweest bij het individu over wie 
informatie gewenst is, dan kruisen de doorgemaakte geschiedenis van het object en die van het individu elkaar. De 
Berry fase informatie van het object bevat zijn tocht in 3-dimensionale ruimte en tijd, evenals de quantum staten die hij 
doorlopen heeft tijdens die tocht. Het gevoelige individu met een geoefend talent – schijnt vaak in staat om bruikbare 
Berry fase informatie van het object over het gezochte individu te kunnen decoderen. Het kan ook het geval zijn met de 
bloedhond dat aanvullende non-lokale informatie verkregen kan worden over het subject, zelfs hoewel de klassieke 
uitleg is dat het dier alleen met een verhoogde reukzin werkt. 
 
Hoewel waarneming in de 3-dimensionale wereld pcar vereist en gebruikt brengen de meeste mensen non-lokale 
informatie echter niet tot bewuste gewaarwording wanneer we routinematig in de 3-dimensionale werkelijkheid 
functioneren. We nemen objecten waar zoals getoond via ruimte/tijd informatie – wat neerkomt op, vorm, kleur, functie 
(boom, stoel, tafel, etc.) – maar we worden meestal de additionele non-lokale informatie niet gewaar. Het vraagt 
training zoals in veel van de esoterische tradities en/of zekere natuurlijke gevoelige individuen om routinematig de non-
lokale holografische informatie waar te nemen die verbonden is met een bepaald object. 
 
Er is echter massaal bewijs dat er op wijst dat de hersenen die laatstgenoemde vermogens al bij geboorte hebben. 
Onderdrukking door culturele conditionering in de jeugd and vervolgens gebrek aan oefening zijn de oorzaak dat het 
natuurlijke vermogen van bewuste, intuïtieve waarneming afsterft. Vooral in het Westen gaat de educatieve interesse 
meer uit naar de linker hersenhelft (rationele functies) dan naar de rechter hersenhelft (intuïtieve functies). Mystieke 
adepten en natuurlijke mediums laten echter stelselmatig zien dat non-lokale informatie over fysieke objecten 
waarneembaar is door aandacht te focussen, de linker hersenhelft tot rust te brengen en intuïtieve waarnemingen 
boven te laten komen. 
 
Door het cognitieve vermogen vindt bij mensen in de linker hersenhelft het canonieke benoemen plaats van de 
intuïtieve en artistieke processen in de rechter hersenhelft. Het feit dat individuen door training en oefening hun 
individuele cognitieve toegang tot intuïtieve, non-lokale informatie weer kunnen terug krijgen, verdiepen en benoemen 
laat zien dat leren plaats vindt met het hele brein zelf en verhoogde coherentie en coördinatie tussen de hersenhelften 
inhoudt. Dat proces is duidelijk verschillend van de functie van de linker hersenhelft met het uitbreiden en extrapoleren 
van feitelijke gegevens en logische deductie om naar een “intuïtieve” conclusie te springen en daarbij de 
tussenliggende stappen die naar die conclusie leiden weg te laten. 
 
Remote-Viewing 
 
De zaak wordt iets anders wanneer het onderwerp van interesse niet in de directe nabijheid van de waarnemer 
verkeert zodat er geen ruimte/tijd informatie beschikbaar is om non-lokale informatie te decoderen. Het verschijnsel 
van ‘remote-viewing’ is uitgebreid bestudeerd door Puthoff en Targ (1976) van het Stanford Research Institute, en met 
succes gebruikt door veiligheids agencies in de United States (Puthoff, 1996) en waarschijnlijk sindsdien ook elders. 
Voor het doel van dit paper zijn in dit geval de vragen van belang: "Wat is het referentie signaal dat gebruikt wordt om 
de quantum holografische informatie te decoderen in afwezigheid van klassieke ruimte/tijd signalen? En hoe wordt 
pcar toegepast door de waarnemer?" 
 
Experimentele protocollen voor remote-viewing geven normaal gesproken aanwijzingen voor de locatie van het object 
zoals een beschrijving, een afbeelding, of een locatie in lengte- en breedtegraad. Ofwel, een "icoon" dat het object 



voorstelt. Die aanwijzingen schijnen toereikend te zijn voor de waarnemer om een resonantie te geven met het object. 
Normale ruimte/tijd informatie (visueel, akoestisch, tastbaar) over het object wordt niet direct waargenomen door de 
waarnemer. Ook verschijnt het object meestal niet op zijn fysieke lokatie in ruimte/tijd space/time als een foto of een 
kaart in gedachten. De informatie wordt eerder ontvangen en getoond als interne informatie. En de waarnemer moet 
die waarnemingen verbinden met zijn/haar interne database aan ervaring om de waargenomen kenmerken van het 
object te kennen en te beschrijven. 
 
In het geval dat complexe objecten via remote-viewing worden bekekene, is de waargenomen informatie zelden zo 
ondubbelzinnig dat die meteen als correct wordt herkend. Meestal worden schetsen, metaforen, en analogieën 
gebruikt om de non-lokale informatie te kennen en te communiceren. Een aanmerkelijke hoeveelheid training, 
teamwork, en ervaring zijn nodig om betrouwbaar en juist complexe non-lokale information te extraheren van een 
locatie ver weg. De informatie verschijnt bij de waarnemer als schetsmatige, vaak droomachtige, en vage, subtiele 
indrukken van de verre werkelijkheid. Erg bedreven individuen kunnen in staat zijn om de interne informatie als in het 
algemeen levendig, helder en ondubbelzinnig te rapporteren. 
 
De remote-viewing informatie – die strikt non-lokaal is en, in deze hypothese, de via quantum holografie waargenomen 
informatie – mist de normale ruimte/tijd componenten aan noodzakelijke informatie om het object compleet te 
specificeren. Het is aangetoond, dat deze intuïtieve manier van waarnemen getraind kan worden bij de meeste 
individuen. Mogelijk kunnen additionele training en grotere acceptatie van dit vermogen waarnemers groter detail, 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van hun vaardigheid laten ontwikkelen. In principe zal training niet alleen de 
vaardigheid en nauwkeurigheid doen toenemen, maar zal dat ook de bijbehorende neurale verbindingen sterker doen 
worden. 
 
Bij de afwezigheid van ruimte/tijd (elektromagnetische) signalen voor het activeren van de pcar conditie en om een 
basis te geven voor decoderen van het Quantum Hologram, schijnt een icoon dat een object vertegenwoordigt 
voldoende te zijn voor de hersenen om op het object te focussen en de pcar conditie te activeren. Een referentie 
signaal is echter ook vereist voor het decoderen van de gecodeerde holografische fase-afhankelijke informatie. 
Marcer (1998) heeft – met gebruik van het principe van Huygens over golven en secondaire bronnen -- vastgesteld dat 
alle in het Universum merkbare golven coherent blijven met de golven aan de bron. Ze zijn op die manier toereikend 
om als de referentie te dienen voor het decoderen van de holografische informatie van elk Quantum Hologram dat 
vanaf verre locaties wordt uitgestraald. 
 
Het Nulpunt Veld 
 
De resultaten van het Michelson/Morley experiment banden het concept van een "aether" uit de vroeg 20ste Eeuwse 
natuurkunde uit. Dat liet echter een leemte achter voor de aard van de interstellaire ruimte en niets voor zich 
voortplantende golven om in te golven. Met de Quantum fysica reïncarneerde de aether als het Nulpunt Veld –
(Zero-Point Field) – een ziedende ketel van quantum potentiaal en ongemanifesteerde energie waarin deeltjes en 
antideeltjes spontaan opduiken en dan weer verdwijnen. De samenstelling en structuur van de ruimte/tijd zelf staan 
weer ter discussie – waarbij structuur en metriek onderwerp van intens onderzoek zijn en tot heden vele malen meer 
vragen dan antwoorden opdoken. Voor het doel van dit paper, zijn de relevante kwesties deze twee: 
 

1. het emissie/absorptie verschijnsel en 
2. de structuur het mechanisme van non-lokaliteit. 

 
Nulpunt (nul graden Kelvin) straling en absorptie van quanta van alle fysieke objecten is een duidelijk vastgesteld 
verschijnsel. Het is onze opvatting dat het Nulpunt Veld het plenum (of mengelmoes) is, dat deze absorptie en her-
uitstraling zowel ondersteunt als het verschijnsel van het Quantum Hologram mogelijk maakt bij iedere temperatuur. 
Hoewel deeltjes experimenten uitgevoerd worden onder strenge omstandigheden van temperatuur en druk, vereist 
Schempp's experimentele werk met de fMRI zulke beperkingen niet. 
 
Er moeten nog diepgaande en moeilijke vragen worden beantwoord over hoe de informatie van het Quantum 
Hologram zijn integriteit behoudt en wordt voortgeplant, en over hoe resonantie plaats vindt bij extreem grote 
afstanden. Er is aanzienlijk bewijs dat intuïtief-waargenomen informatie werkelijk non-lokaal is. Dat valt niet onder de 
omgekeerde kwadraten wet (inverse square law) voor ruimte/tijd energie voortplanting. Het is tijd-onafhankelijk. En het 
kan niet worden afgeschermd door elektromagnetische afscherming. Zulke eigenschappen zijn het kenmerk van non-
lokaliteit. 
 
Maar het begrijpen van het mechanisme van non-lokaliteit (of een visuele afbeelding) ontbreekt in de standaard 
modellen. Sommige fysici houden het op superluminal (sneller dan licht) voortplantingssnelheid, anderen op het Zero-
Point als een "nul dimensie" die tegelijkertijd met alle delen van het Universum resonant is. De kwestie van 



onmiddellijke communicatie (of op zijn minst superluminale communicatie) van non-lokale effecten op een kosmische 
schaal blijft een probleem, zelfs ondanks dat het verschijnsel zelf duidelijk bewezen is. 
 
Misschien is het een probleem van topologie. Wat voor vorm kan het Universum hebben, waarbij één punt 
tegelijkertijd in contact zou staan met alle andere punten? Wat dat betreft is het duidelijk dat er zekere problemen 
tussen Quantum Mechanica, Speciale Relativiteitstheorie en Algemene Relativiteit blijven bestaan. Haisch, Puthoff, en 
Rueda gaan verder de metingen van het Nulpunt Veld met betrekking tot beter definiëren van de onbeantwoorde 
vragen over massa, zwaartekracht en inertia te onderzoeken. Misschien zullen die onderzoeken ook antwoorden 
opleveren voor hoe fase gerelateerde informatie non-lokaal wordt voortgeplant – mogelijk binnen het Nulpunt Veld – en 
daarmee de werking van het resonantie fenomeen ophelderen. 
 
Verder geven nieuwe door Van Flandern (1998) gerapporteerde onderzoeken over metingen vanuit in de ruimte rond 
draaiende Global Positioning System (GPS) klokken aan, dat de voorspellingen vanuit Lorenz Relativiteit ongeveer 4 
keer 4 nauwkeuriger zijn (.7% in tegenstelling tot 3%) dan voorspellingen van Speciale Relativiteit. Als deze metingen 
verder gevalideerd worden, zou dat inhouden dat Lorenzische Relativiteit met een Hubble referentie frame in absolute 
rust, een "aether" (Nulpunt Veld) en onmiddellijke voortplanting van non-lokale effecten de voorkeur zou hebben. Als 
dat het geval is, dan zouden vele vragen over non-lokaliteit zijn opgelost. 
 
Intentionaliteit 
 
Ik heb beredeneerd dat door het activeren van pcar tussen een waarnemer en een object, de fase vervoegingspaden 
(gelijk maar tegengesteld) die beiden verbinden "waarneming" en "aandacht" genoemd zouden kunnen kunnen 
worden. Ingeval het object een eenvoudig fysiek voorwerp is (rots, bloem, etc.), gaat onze interesse uit naar de non-
lokale informatie die door de waarnemer over het voorwerp wordt waargenomen. Vanuit het gezichtspunt van het 
object is echter ook informatie over de waarnemer beschikbaar voor het object. 
 
De pcar conditie is een wederkerige relatie in wiskundige zin. Het Quantum holografisch formalisme voorspelt dat de  
geschiedenis van gebeurtenissen van quantum objecten meegenomen wordt in het Quantum Hologram. Op basis 
daarvan moeten we de conclusie trekken dat de op het voorwerp gefocuste "aandacht" er de oorzaak van is dat dat 
gebeuren geregistreerd wordt in het Quantum Hologram van dat object. Hoewel we het object niet kunnen bevragen 
over zijn ervaring, zou een experiment als dat met gebruik van het Aharonov-Bohm effect misschien een fase 
verschuiving kunnen laten zien in het holografische veld van dat object. [In deze discussie gebruik ik antropisch als 
benaming aangezien we het over menselijke waarneming hebben. De verschijnselen zijn echter geworteld in 
natuurlijke (en primitieve) non-lokale fysische processen die fundamenteel zijn. [De met een brein samenhangende 
ontwikkelde complexiteiten van waarneming, kennen, etc. hebben kennelijk -- tot nu toe – nog geen analoge benaming 
om de ervaring van eenvoudige objecten te beschrijven.] 
 
Zodra de pcar conditie actief is, kan de waarnemer zijn manier van denken over het object veranderen. De 
waargenomen informatie kan door middel van de functie van het brein zo verwerkt worden dat er kennis is over de 
waargenomen informatie en de er aan verbonden betekenis. Kennis en betekenis vereisen het vinden van een 
verband tussen de waargenomen informatie en de informatie in het geheugen van de waarnemer. De waarnemer kan 
dan een intentie vormen met betrekking tot het object. In zo’n geval zou het pad dat ik "aandacht" heb genoemd ineens 
veranderd kunnen worden in "intentie" – ofwel van een passieve status naar een pro-actieve status. (Figure 1 is 
weggevallen in het document). 
 
Bij zelfbewuste dieren (bijv. die met een brein) kan kennis, betekenis en intentie met betrekking tot een object vaak 
beschreven worden in eenvoudige termen. Bijvoorbeeld: vijand, vechten of vluchten; voedsel, eten; vriend, groeten, 
etc. De non-lokale component van informatie – hoewel aanwezig en effect sorterend – werkt beneden het niveau van 
bewuste waarneming bij mensen en resulteert in "instinctieve" onderbewuste gedragingen bij alle dieren. Het brein 
voert als een massale parallelle computer tegelijkertijd talrijke taken uit om tot de gewenste intentie te komen. Klassiek  
modelleren van deze autonome activiteit beschrijft het alleen in termen van klassieke informatie en energie flow in het 
centrale zenuw stelsel en de hersenen. Als non-lokaliteit echter op alle niveaus van activiteit werkt zoals deze theorie 
suggereert, zijn er zeker resonanties met betrekking tot non-lokale informatie die door het hele lichaam van een 
organisme parallel aan klassieke ruimte/tijd functies werken. Nog volgend experimenteel werk zal zeker deze quantum 
processen onthullen waar non-lokale resonantie bij betrokken is in het functioneren van de interne processen bij een 
dier. 
 
In het geval van non-lokale effecten op afstand buiten het lichaam zijn eenvoudige spin correlaties van verstrengelde 
deeltjes het meest basaal. De spin coherentie is wederkerig. Activiteit bij één deeltje creëert een effect bij andere 
verstrengelde deeltjes. De non-lokale informatie is causaal bij effecten op grote afstanden. Dat is niet minder belangrijk 
voor Macroschaal objecten. Sheldrake (1995) stelde voor (en anderen deden experimenten met honden) dat de dieren 



correct anticipeerden op het vertrek van hun eigenaren van hun werk terug naar huis. Hij stelde andere succesvolle 
experimenten voor waarbij ratten die een nieuw doolhof leerden kennen non-lokaal baat hadden bij de ervaring van 
anderen die het doolhof voorafgaand leerden kennen in totale afwezigheid van klassieke ruimte/tijd informatie. 
 
Het is dan ook niet verrassend dat mensen een zelfs grotere range aan reacties op non-lokale informatie vertonen. Het 
bewijs suggereert dat mensen kunnen waarnemen, kennen en betekenis kunnen toekennen aan non-lokale informatie  
voor een bereik aan complexiteit vanuit onbezielde objecten, eenvoudige organismes, dieren en andere mensen. Het 
bestaan van quantum holografie verschaft een adequate informatie structuur voor een theorie voor de geobserveerde  
resultaten. Het geval is een klassiek fenomenologie voorbeeld waarbij geobserveerde resultaten gedurende een hele 
tijd herhaaldelijk buiten het heersende paradigma blijken te vallen en nieuwe ontwikkelingen in de Wetenschap moeten 
afwachten totdat er een nieuwe verklaring is. 
 
De resultaten voor intentionele effecten van non-lokaliteit zouden niet moeilijker te accepteren moeten zijn dan de 
resultaten voor waarneming. De pcar relatie houdt een symmetrie in. Dat wil zeggen informatie stromen tussen object 
en waarnemer zodanig dat ieder object is en ieder waarnemer is. Alleen de complexiteit van het meer geordende  
waarnemingssysteem suggereert een non-symmetrische relatie. Wij mensen hebben grote moeite met het aanvaarden 
dat gedachten -- specifiek intentionaliteit – activiteit op afstand kunnen veroorzaken. Toch is dat al eeuwen 
geobserveerd en in de recente decennia onderwerp geworden van wetenschappelijk nauwkeurig onderzoek. Als 
gebed niet enige positieve resultaten had geproduceerd, zou religie al eeuwen geleden verlaten zijn. 
 
Dat een dergelijke oorzaak eerder werd toegeschreven aan bovennatuurlijke redenen dan aan non-lokaliteit komt 
eenvoudig, opnieuw, doordat fenomenologie moest wachten totdat de Wetenschap het opgepakt heeft. Moderne 
studies door Dossey (1993), Byrd (1988), plus vele anderen hebben gepoogd de doeltreffendheid van gebed te 
documenteren. In het bijzonder gebedsgenezing. De resultaten zijn in de meeste gevallen zeer suggestief voor non-
lokale effecten en sommigen claimen dat zij de zaak beslechten voor gebedsgenezing. De moeilijkheden om alle 
mogelijkheden in zulke klinische studies te kunnen beheersen laten echter veel wegen voor terechte kritiek open. Het 
feit dat de verscheidene studies van Radin (1997) aantoonden dat aandacht alleen al non-lokale resultaten in 
machines opleverde – bijv. minder willekeur (doet orde toenemen) bevestigt dat informatie non-lokaal effect heeft en 
terecht neg-entropie genoemd zou kunnen worden. Die resultaten zijn direct ook op gebedsgenezing van toepassing. 
 
De kwestie dat pcar condities effecten op afstand creëren door overdracht van non-lokale informatie tussen even 
complexe waarnemers – mensen bijvoorbeeld – valt niet moeilijk te begrijpen. Inderdaad, honderden succesvolle  
experimenten geven dat aan. In deze gevallen is geen energie overdracht nodig -- alleen non-lokale informatie – 
aangezien zowel waarnemer als object toegang heeft tot zijn eigen energie bron. Het geval van bewust fysieke 
effecten op afstand creëren in onbezielde objecten is moeilijker te begrijpen. Zelfs ondanks dat gedachten teleportatie 
van quantum staten met succes bewerkstelligd is voor deeltjes en talrijke studies (Radin, 1997; Dunne en Dunne, 
1988) aantonen dat Macroschaal objecten ook veranderd of bewogen kunnen worden, blijft het energie overdracht 
mechanisme waardoor de klassieke staten van een object ver weg worden beïnvloed onbegrijpelijk. 
 
Conclusies 
 
De kwestie van gedachten/gedachten en gedachten/materie interacties is decennia lang indrukwekkend goed 
gedocumenteerd waarbij fenomenologie studies – met gigantische uitkomsten qua kansberekening – de resultaten 
produceerden. De ontdekking van het non-lokale Quantum Hologram – wat theoretisch klopt en experimenteel in 
minstens één toepassing (de fMRI) bewezen is -- is voldoende om te postuleren dat het Quantum Hologram een 
oplossing is voor het bovenstaande raadsel. Voorts, de erkenning dat het Quantum Hologram een Macroschaal, non-
lokale, door het standaard formalisme van de quantum mechanica beschreven informatie structuur is, breidt de  
Quantum Mechanica uit tot alle fysieke objecten, inclusief DNA moleculen, organische cellen, organen, hersenen en 
lichamen. De ontdekking van een oplossing die zoveel verschijnselen lijkt op te lossen -- en die ook wijst op het feit dat 
in veel gevallen de klassieke theorie incompleet is zonder de betrokken subtiele non-lokale componenten – suggereert 
dat een majeure paradigma verandering in aantocht moet zijn. 
 
De al door Marcer en Schempp gepubliceerde papers die een leer model voor zowel DNA als prokaryote cellen 
voorstellen -- waarbij quantum holografie gebruikt wordt – suggereren dat evolutie in het algemeen veeleer wordt 
aangedreven door een leer feedback loop in wisselwerking met de omgeving dan door willekeurige mutaties. 
Deze oplossing voor biologische evolutie werd voorgesteld door Lamarck in 1809, maar later afgedankt voor de 
mechanistische oplossing van willekeurige mutaties door de collega’s van Darwin. 
 
Het feit dat non-lokale correlaties en non-lokale quantum informatie nu als alomtegenwoordig in de natuur kan worden 
gezien leidt tot de conclusies dat het Quantum Hologram goed kan worden betiteld als "Geheugen van de Natuur" en 
dat de intuïtieve functie die we bij mensen als het "6de zintuig" betitelen beter het "eerste zintuig" genoemd kan 



worden. De waarneming van non-lokale informatie ging zeker vooraf en hielp -- door leer feedback – de zintuigelijke 
systemen vormen die evolueerden in planetaire omgevingen en die we tegenwoordig betitelen als de 5 normale 
zintuigen. 
 
We moeten concluderen dat ontwikkelde, complexe organismen, die een "intentie" kunnen vormen, non-lokale 
oorzakelijke effecten verbonden met die intentie kunnen produceren (en dat vaak ook doen). Voorts, dat alleen 
aandacht coherentie in de Natuur produceert die willekeur enigermate vermindert. 
 
Tenslotte concludeer ik, dat de geciteerde experimenten en het huidige begrijpen van non-lokaliteit in de Natuur 
voldoende is om te postuleren dat non-lokaliteit het antecedent attribuut van energie en materie is dat waarneming 
mogelijk maakt en de wortel is van het bewustzijn dat zich manifesteert in geëvolueerde organismen die in de 3-
dimensionale werkelijkheid bestaan. 
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