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M E I
Mest Elektrische spanning Patronen en ritme

Chemie Magnetisme Vormen

Koolstof EM frequenties Intentie

Microorganismen Kosmische frequenties Intuïtie

= kwantum landbouw

M landbouw verrijken met 
E en I technieken



“Leven : dat zijn elektronen op zoek naar een 
plaats om tot rust te komen. 
CO2 kan die rustplaats zijn : door elektronen op te 
nemen vormt het koolstofverbindingen.” 

Albert Szent-Gyorgyi (1893-1986).
Trouw 10 december 2016. 
//www.emergysystems.org/lectures.php

Elk levensproces werkt 
met Massa, Energie en Informatie



Energie

Informatie

Massa

Bewustzijn ….. ….. Bewustzijn



• Planten
• vroege detectie en preventie van ziekte 
• inputs 30-50% efficiënter
• hoger productie, brakke bodem
• langer houdbaar product

• Dieren
• rustiger
• sterker immuun systeem
• lagere kosten veearts
• efficiënter voerconversie

• Mensen
• éénheidsgevoel met bedrijf, boom gebied. 

Houding tov natuur verdiept.

• Omgeving
• schonere water en lucht
• gezonder voor mens en dier en insect
• biodiversiteit
• trager uitputting grondstoffen

• Klimaat
• CO2 reducties
• gunstiger frequenties straling

• Bacteriën en virussen
• controlemogelijkheden

Relevantie M + E + I



kwantumveld informatie

elektromagnetische vibraties

Chemistry

levensprocessen : plant of dier of mens

licht /geluid/veld 

kunstmest e.d.

geest

materie als deeltje

materie als golf energie

non - materie: quantum veld

org / chemisch materie 

intuitie 
‘subt energie’

Kwantum visie op landbouw :
1. kwantum veld informeert EM veld 
2. EM veld stuurt levens–processen
3. mits goede landbouw praktijk 



Systeemdenken als opstapje naar grotere schaal en dieper verband

• M Deeltjes maken materie tastbaar

 kringloop sluiten, volwaardig voedsel met naast voldoende eiwitten, vetten, 
koolhydraten ook voldoende vitaminen, mineralen en sporenelementen

 schoon en gifloos werken (niet doden ander leven) (vitaliteit ecosysteem benutten)

Kwantum theorie  kwantum biologie  praktijk tuin-, land- en bosbouw, ecologie en natuurbeheer

• E Voedingsmiddel behoudt biofotonen, langzaam verval van biofotone-ncurve

• I Informatie geeft richting. ‘Life sucks order from its environment’ (Schrödinger 1944)

B Aandacht, intentie en liefde  werkelijkheid

 houding : wij zijn natuur en respecteren alle leven dat wil leven temidden van leven

 intuïtieve technieken

De houding waarmee je je bewust tot voedsel verhoudt

Kwantum perspectief op vitaal voedsel



• Neem het oude beeld van een atoom. Om de kern heen cirkelen elektronen in banen en 
kunnen verspringen. Daarbij komt een kwant licht vrij. 

• Kwant = foton = kleinste lichtflitsje van één golflengte. 

• Foton in levend systeem = bio-foton. 

• Fotonen zijn lichtdeeltjes van de zon, kunnen door plant worden opgevangen en mensen 
kunnen die energie opnemen via voedsel.  Fotonen kunnen ook via een apparaat worden 
toegediend.

• Popp : we kunnen licht gebruiken voor genezing. Het gezicht en onze handen stralen 
meer energie uit dan ons lichaam. DNA zendt ook licht uit.

• Als celmetabolisme actiever wordt dan is er meer fotonenafgifte. Als er meer celgroei is 
dan ook meer fotonen. 

• Als we ziek zijn dan raken we licht kwijt. Bij celdood is er even een extreme lichtafgifte en 
daarna niets meer. 

Wat zijn bio fotonen?



• Voor onderhoud, groei, arbeid + ordening

• Warmteverlies is geen verlies

• Goed voedsel houdt ordening hoog 
= entropie laag

• Schroder: lage entropie in levend systeem betekent constant ordening 
opnemen uit  omgeving ( niet alleen uit voedsel!)

Plant, dier, mens leven op licht



• Fotosynthese : biologische systemen slaan zonlicht op 

• Planten zijn ‘lichtvasthouders’ van een extreem hoge kwaliteit. 

• ieder biologisch systeem kan energie voor langere tijd opslaan.

• verlies van energieopslag is verlies van vitaliteit 

• meetbaar als lichtstraling = luminescentie

• vertraagde luminescentie is karakteristiek verschijnsel van biologische systemen (Inaba, 1988; Popp, 1999; Musumeci et al, 2000) 

• VL = vermogen om licht langer vasthouden. 

Hoe meet je Vertraagde Luminescentie 

1. plaats product in donkere kamer

2. zend licht-energie (= fotonen) naar een product 

3. meet het verloop van de energie die weer vrijkomt uit product 

4. zet de uitgestraalde lichtkwanten (fotonen) in grafiek of tabel 

Levende wezens: lichtvasthouders



bio-fotonen: energie in product kan ontsnappen als licht: is meetbaar 
als hoeveelheid fotonen. De tomaten rechts houden fotonen goed vast.

• versheid van vlees en eieren en bloemen

• computer-gestuurd, kleine fouten marge

• onderzoek aan 60 universiteiten

Energie kwaliteit is meetbaar



meetapparaat in schema



R40: de laatste 4 sec fotonen meting



volwaardige uitgroei en rijping van het biologische systeem maximaal stabiele ordening met een vertraagde 
luminescentieverval  kenmerken van een ‘verbonden’ systeem. 

externe stress  afstemming van deelprocesssen op irreversibele manier ontregeld  intermoleculaire bindingsstructuur bereikt 
niet de optimale biologische kwaliteit van uitgerijpt systeem.

• het kiemvermogen van zaad wordt met kiemproef gemeten. Zaadmonsters met een hoge vitaliteit vertonen een geringere 
vertraagde luminescentie. Vertraagde luminescentie weerspiegelt de intermoleculaire ordening (Souren et al., 2000).

• bij groene planten is vertraagde luminescentie veel hoger dan bij zaden. Chlorofyl speelt belangrijke rol in vertraagde 
luminescentie. Chloroplasten zijn de belangrijkste fotonen zenders in groene planten. 

• effecten van stress zijn te bepalen met vertraagde luminescentie-metingen. Het algemene stresssyndroom in planten 
resulteert in veranderingen in de werking en structuur van chloroplasten en kan worden gedetecteerd als een verandering in 
de energiekoppeling tussen moleculen. (Drinovec et al (2000))

• bij dierlijke systemen correlatie met de toestand van differentiatie (Van Wijk and Schamhart, 1991; Van Wijk et al., 1993). 
Voor dierlijke organismen is de VL aanzienlijk lager en vereist een veel gevoeliger apparatuur. 

vertraagde luminescentie correleert 
met vitaliteit biologische processen



• dode materie zoekt laagste concentratie en weinig ordening  
( = hoge entropie)

• leven concentreert juist materie (Schrödinger, 1944) en zoekt hoge ordening ( = lage 
entropie)

we voeden ons met energie : calorien

+ we onttrekken continu ordening uit omgeving

• gezond voedsel = hoog-geordend materiaal

Voedselkwaliteit en gezondheid



= als lichtpulsen gelijk zijn in golflengte een intensiteit

bij ziekte
- coherentie van uitgestraald licht neemt af
- synchroniciteit in amplitude en fase is kleiner
- licht uit cellen gedraagt zich als verstrooid lamplicht

Wat verstoort coherentie
- Zware metalen zoals lood kwik (de vezels gaan kapot)
- Chemische medicijnen met zware metalen (lastig voor 

electronentransport)
- Mindset niet harmonieus
- Chemicaliën in ons voedsel
- Straling: effect op hypothalamus of epifyse



• Materie bepaald door patronen van orde-informatie + trillings-energie 

• Deeltje/golf-dualiteit : cel reageert zowel op deeltjes als op trillingen

• Kwantum-tunnel-effect : impact zonder als deeltje zelf te verplaatsen

• Verstrengeling : gelijktijdige verandering van deeltjes op afstand 

• Non-lokaliteit : werkelijkheid als hologram, informatie is overal; interacties tussen 
alle verschijnselen

• Onzekerheidsbeginsel : De toekomst staat niet vast, de waarnemer heeft invloed 
op de uitkomst.

• Kwantum Informatieveld : de mens kan contact leggen met de natuur 

• Waarnemerseffect: Bewustzijn komt in het spel. Invloed van intentie



• Overzicht Elektromagnetische technieken. Aqua4D, Genodics e.d. (HK). Verbetering drijfmest met 
Grandertechnologie (Annette van der Knaap)

• Watervitalisatie (Frank Silvis / Hans van Sluis / Theo Claassen  / Maarten van Schijndel)

• Vitaliteit bodem, plant en dier, voedsel. Meetmethoden (R v Wijk / Paul Doesburg )

• Het elektrisch ecosysteem (Sander Funneman). Bomen en 5G (Henny Tuithof)

• Kwantum denken en de invloed van 5G straling op planten en dieren en klimaat. Biedt golf-denken kans op 
het berekenen van minder ongezonde frequenties (HK / Sylvia Slegers)

• De essentiële kwantum-inzichten voor de biologie, teelten, natuurbeheer en bewustzijn (HK)  

• Overzicht Mindful technieken. Ecointention, Co-creatie met natuur, Eco-treaties, Opstellingen (Hans 
Andeweg / Cees Kamp / Marijke Kuipers / Julia Wright )

• Zelf ontwikkelen van intuïtieve communicatie en werken met intentie. Bijvoorbeeld met invasieve exoten 
zoals de Japanse Duizendknoop (Annelot Borleffs , Anton Kramer)

• Agrarische bedrijfsopstellingen (Marijke Kuipers)

• Leren van wereldbeelden/ energetische technieken in oude agri-culturen (HK)

• ……



Land- en bosbouw beheren grootste arealen en gebruiken meeste water.

Het landschap laat zien hoe een cultuur zich verhoudt tot natuur
• In Klimaat, Biodiversiteit, Bodemerosie, Stikstof, Zout
• In aanpak onderzoek ecosystemen en natuurbeheer

Kantelpunten gezocht:

• Economie + Cultuur + Wetenschap

• Fundamenteler = nieuw zien  dieper systeemdenken
• intieme samenhang mens met bodem, schimmel, bacterie, insect, plant, dier, plek, weer
• directe invloed kwaliteit natuur op humane gezondheid

Kwantum-inzichten helpen kanteling 
• basismotivatie voor deze cursus. Land- en bosbouw sleutelsectoren.



Wavicle



Dubbele spleet 
experiment 

 
Deeltje/Golf gedrag 

van elektron, 
atoom, molecuul 
afhankelijk van  

observator 

See Butterflies are free…. pp 25-35 …. 



Kogels door een spleet

• Op het bord zie je de hits 
ook in een spleet



Kogels door 2 spleten

 

 



Vergelijk golfpatronen in water 
door 1 spleet en door 2



Elektronen door 2 spleten?

Elektronen gedragen als 
golven! 



Deeltje met observator …
• De simpele handeling van 

“kijken” naar het elektron 
brengt het in deeltjes gedrag.  

• Want het ging door slechts 
een spleet, en niet door 
beide.  

• Dus ... conclusie : In zijn 
natuurlijke toestand, 
gedraagt een elektron zich 
als golf, totdat het wordt ge-
observeerd. Dan ‘vervalt’ het 
tot een deeltje met een vaste 
positie in ruimte en tijd. Het 
wordt ‘lokaal’.



Als we het gedrag van fotonen / elektronen waarnemen
nemen we deeltjesgedrag waar.

Als niet waarnemen, dan blijft het in de golffunctie van 
waarschijnlijkheden. Positie en snelheid zijn dan niet exact te bepalen. 
Non-locality. Vele mogelijkheden blijven open. 

Dan spreken we - met Edwin Schrodinger - van de waarschijnlijkheid
dat een elektron of een foton zich ergens bevindt. 
Dat is golfgedrag.



Als iets zich gedraagt op een kwantummechanische manier, 
dan vertoont het golfachtig gedrag, of doet meer dan één ding 
tegelijk: het is dan ‘in superpositie’.

‘Decoherentie’ is het fysische proces waarbij coherentie
verloren gaat en kwantumverschijnselen ‘klassiek’ worden, 
zich dan als Newtoniaanse deeltjes gedragen ‘zoals we gewend 
zijn’ te denken. 





• De waarnemer 
is altijd 
onderdeel van 
wat hij / zij 
onderzoekt.

• Jammer voor 
de positivist.





"realiteit is niet wat je denkt dat het is"

• materie bestaat niet uit massa alleen

• Q-veld 'informeert' levensprocessen 

• aandacht + intentie + intuitie : Q-veld

• EM schakel tussen Q-'info‘ en massa 





ENERGIE (Hz) ELEKTRONEN  ATOMEN  BIOLOGIE





1:    blad ‘vangt’ licht-E:                 e-              e-  

2:    chemische -e + CO2                     organische stof
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Raum&Zeit 197
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• Vele frequenties hebben effect. Effecten van stimulerend tot dodelijk

• Frequentiepatroon specifiek voor elk organisme; het verandert als de stofwisseling verandert 

• Water is gevoelig en onthoudt 

• Gisten en Schimmels, Virussen en Bacteriën – UV ‘ontsmet’ maar sommige frequenties 
bevorderen ze

• Insecten – infrarood ; dun blad dus korte-golf gevoelig (incl 5G)

• Vogels en Vissen - magnetisch veld en frequenties

• Planten en Bomen : fotosynthese: zichtbaar licht - rood tot violet

• Mensen ….  Hersenen 5Hz-50 Hz.





• Moleculen bewegen en elektronen springen naar wijdere baan (LOFAR).

• DNA resoneert met frequentiepatronen. Dit geldt algemeen voor eiwitten (‘proteine 
music’ Sternheimer). 

• het organisme zendt die informatie uit (‘communiceert’) 

• Magnetische interacties in planten en dieren:  receptoren (kleine magnetieten 
Fe3O4), ‘nemen’ magnetische velden ‘waar’ 

• ook het zwakke aardmagn veld van 0,1-1 Gauss. 

• Waterclusters kunnen trillingsinformatie ontvangen, vasthouden en doorgeven. 

• Torsievelden en Torusvormen beïnvloeden de fysiologie. = brug Energie en 
Informatie? 



Structuren in de cel die met elkaar communiceren (theorie van Fröhlich), via EM-
vibraties, zoals eiwitten, DNA, cel-water met ionen, en cel-organellen als microtubili, 
mitochondria, en plasmamembraan, Tezamen het “electroom” van de cel genoemd.



TORUS
In natuur veel 
voorkomende 
vormen van zich 
herhalende 
en zelf-organiserende 
beweging :
Stabiel en Robuust.



• Fundamentele eigenschap van het universum 

• Verklaart onmiddellijke interacties tussen alle kosmische verschijnselen 
• op de schaal van atoom (en kleiner), op celniveau en macroscopisch, 

• technieken van supergeleiding en lasers 

• Consequentie van de Quantum Field Theory [Umezawa 43] die de EM-, kernkracht- en 
zwaartekrachtvelden samenbrengt in een fundamenteel en ondeelbaar geheel.

• beschouwd als de meest fundamentele natuurkunde theorie van het universum 

• Het kwantum informatieveld niet fysiek  eigenaardige non-lokale eigenschappen 

• Als nonlocal verschijnsel heeft het onmiddellijk invloed op alle andere regio in ruimtetijd, zonder
de noodzaak van enige energetische verandering.



• Nonlocal fenomenen bestaan niet vlg. de klassieke natuurkunde. De EPR-Paradox. 

• Bohr: verstrengeling = als een atoom tegelijk twee tegengesteld spinnende deeltjes uitzendt, en als 
we de spin van de ene veranderen, dan verandert ook de spin van de tweede onmiddellijk, waar 
ook. Tijd en plaats spelen geen rol  snelheid ook niet.

• In 1982, toonde Alain Aspect dit al aan voor twee fotonen uit een atoom. 

• Gisin et al. bewezen dat onmiddellijke nonlocal kwantum actie ook bestaat op macroscopische schaal. 

• De Universiteit van Delft gaf met Hanson en Hensen het uiteindelijk hardste bewijs in 2015 !

• Deze sneller-dan-licht communicatie duidde op de holistische nonlocal kwantum-informatie 
interactie tussen alle deeltjes in het universum.



Definitief bewijs van 
kwantum verst rengel ing

October 22, 2015



• Newscientist.nl
10 mei 2021 

Twee minieme trommeltjes zijn samen in een 
kwantumverstrengelde toestand gebracht. Dit 
spookachtig gedrag werd voorheen alleen 
gezien bij kleine deeltjes als atomen en 
moleculen. Met de verstrengeling van de 
trommeltjes – die relatief gigantisch zijn –
treedt de kwantummechanica langzaam de 
macroscopische wereld binnen.



Fotosynthese is efficient door Quantum Walk 
SCIENTIFIC AMERICAN NEWS, April 13, 2007  

• Het golf-achtige gedrag van 
energie deeltjes stelt de plant in 
staat om zonne-energie op te 
vangen met bijna 100% 
efficiëntie  

• Planten benutten de basis 
principes van kwantum mechanica 
(zweving + coherent ie + t unnel 
ef fect ) om energie over te dragen 
tussen chromoforen (fotosynthese 
moleculen) totdat die het reactie 
centrum bereiken waar de energie 
in synthese komt met koolstof.  

• Geen andere verklaring voor de 
hoge energie-efficiëntie.

Courtesy Gregory Engel

Zie het kwantum golf patroo



• Vlg. Bohm schept De Broglie’s model van golf-deeltje dualiteit een nieuw type veld, waarin 
activiteit afhangt van de information inhoud. Hieraan staat de hele werkelijkheid bloot, ook 
experimenteel onderzoek. 

• Bohm voegde het ‘Kwantum Potentieel’ toe, om aan te sluiten bij Schrödingers vergelijking. 

• Dit kwantum potentieel draagt “actieve informatie” die het deeltje ‘gidst’ in zijn beweging.

• Dit kwantum potentieel is subtiel in vorm en vermindert niet met toenemende afstand. NB: Dit 
denken raakt aan de metafysica of panpsychisme.

• Basis voor het effect van subtiele behandelingen op afstand ?



Bohm biedt een interessante kwantum benadering van bewustzijn. 

De explicate orde (uit-gevouwen) nemen we waar, 
De implicate orde (in-gevouwen) is het ontastbare zijnsniveau. 

De fysieke en de mentale aspecten van de werkelijkheid behoren tot de explicate orde. Beide komen 
zijn manifestaties van een dieper, neutrale, ongedeelde implicate orde.  

De golf-functie gidst de beweging van deeltjes. 
Deeltjes beschouwt hij als drie-dimensionale ‘projecties’ van een 3N-dimensionale werkelijkheid. 
Deeltjes en golven zijn de manifestatie van een dieper orde. 



De waarnemer blijft altijd deel van het systeem 

Informatie is het kosmisch organiserend principe met een “status” gelijk 
aan Materie en Energie. Stonier [43]

Informatie is “een intrinsieke, niet verder te verkleinen en non-locale 
eigenschap van het universum, dat orde, zelforganisatie en complexiteit 
kan genereren” di Biase [18]

Bewustzijn is non-locale informatie met een status gelijk aan Materie en 
Energie di  Biase.

Bewustzijn is “een onherleidbaar aspect van het universum, evenals 
ruimte en tijd en massa” Chalmers [11-12]

• Vandaar nodig een Wet van Behoud van Informatie (nog 
fundamenteler dan de Wet van Behoud van Energie)





Kwantumbiologie in opkomst



Al-Khalili + McFadden (2015) : 
kwantumbiologie.

1) de ‘dualiteit’ van deeltjes en golven (p16) 
2) het ‘kwantumtunnel-effect’, de kleinste deeltjes – in de 

vorm van golven- kunnen toch door ondoordringbare 
barrieres bewegen (p18) 

3) ‘superpositie’, waarbij deeltjes twee – of honderd, of een 
miljoen – dingen tegelijk kunnen doen (p19). 

4) ‘spin’. Een atoom waarbij een van de twee gepaarde 
elektronen verdwenen is, kan gericht worden met een 
magnetisch veld. 

5) gepaarde elektronen kunnen in hachelijke toestand van 
‘kwantumverstrengeling’ geraken, die erg gevoelig is voor 
een extern magnetisch veld. Ook op grote afstand.



Het is het grensvlak tussen 

de kwantumwereld (de wetten van het kleine)

en

de tastbare wereld (de wetten van Newton)

waar zich de belangrijkste levensprocessen afspelen





• Golf-deeltje-dualiteit : implicate (kwantum info veld) + explicate orde

• Onzekerheidsbeginsel : alles kan veranderen; vrije wil; invloed mens op realiteit

• Non-lokaliteit + Verstrengeling : holistisch karakter van bewustzijn; andere bewustzijnstoestanden + 
geheugen (Umezawa, Bohm, Pauli, Jung); alles is verbonden

• Waarnemerseffect (verval golf-functie tot realiteit) : bewustzijn vereist voor bestaan werkelijkheid; 
invloed onderzoeker (objectieve wetenschap onmogelijk ? )

• Kwantum collectieve excitaties : denkpatronen en geheugen

 benaderingen lijken op panpsychisme, een wereldziel

 Unified theory of mind and matter

“Om fysica door te doen groeien zou bewustzijn erbuiten moeten blijven. Immers, problemen los je 
makkelijker los van elkaar op.”

Het zichtbare vs het onzichtbare

 “QPh het enige begaanbare pad voor dieper begrijpen van de natuur in zijn totaliteit. Je kunt tegelijk 
ook zeggen dat het pan-psychisme steun vindt in kwantum fysica.”

• Golf-deeltje-dualiteit : implicate (kwantum info veld) + explicate orde

• Onzekerheidsbeginsel : alles kan veranderen; vrije wil; invloed mens op realiteit

• Non-lokaliteit + Verstrengeling : holistisch karakter van bewustzijn; andere bewustzijnstoestanden + 
geheugen (Umezawa, Bohm, Pauli, Jung); alles is verbonden

• Waarnemerseffect (verval golf-functie tot realiteit) : bewustzijn vereist voor bestaan werkelijkheid; 
invloed onderzoeker (objectieve wetenschap onmogelijk ? )

• Kwantum collectieve excitaties : denkpatronen en geheugen

 benaderingen lijken op panpsychisme, een wereldziel

 Unified theory of mind and matter

“Om fysica door te doen groeien zou bewustzijn erbuiten moeten blijven. Immers, problemen los je 
makkelijker los van elkaar op.”

Het zichtbare vs het onzichtbare

 “QPh het enige begaanbare pad voor dieper begrijpen van de natuur in zijn totaliteit. Je kunt tegelijk 
ook zeggen dat het pan-psychisme steun vindt in kwantum fysica.”


