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Harde denschap ondersteunt de illusie van de objectieve werkeliikheid

Kwantumfysic a, infor m atie
enbewustzin _

Een hele rij schr'rjvers (waaronder ikzelf)over bijzondere bewustz'rjns-
staten zoals de nabij-de-doodervaring, heeft er niet aan kunnen ont-
komen om het kwantumfysicaverhaalte noemen en er zelfs, voor en
als leken, enigzins over uit te weiden. De beste beschrijving die ik tot
nu toe ben tegengekomen is die in 'Biocentrism'van Lanza en Berman.
Hier is door'Kwantumfysica, informatie en bewustziin' verandering
in gekomen. Dit komtdoordat hetvertrekpuntvan Paulvan Leeuwen
tegenovergesteld is; hij begint vóór t9oo, behandelt de opkomst en
diverse fasèn van de kwantummechanica en komt uit bij bewustzijn.

Ir. van Leeuwen studeerde technische natuurkunde
(ru Delft), werkte in de tcr en interesseert zich al lang
voor het metafysische. Door het boek 'The Self-Aware
IJniverse'van Amit Goswami kwam hij op het spoor
van de kwantumfysica en Goswami's betoog over de
materiële werkelijkheid die door het bewustzijn wordt
gecreëerd. Vervolgens hield de vraag hoe niet-mate-
rieel bewustzijn een materieel effect tot stand brengt
Van Leeuwen bezig. Dit resulteerde in een cursus
'kwantumfysica voor niet-fysici' die hij gaf en geeft
aan diverse uovo-instellingen (Hoger Onderwiis voor
Ouderen, oftewel Seniorenacademie).
Uit de syllabus bij deze cursus is zi)n boek gegroeid,
dat begint met de oude modellen van het universum
en de Neu.rtoniaanse natuurkunde. Daarna gaat de uit-
leg soepel over naar de ontdekkingen van de afgelopen
eeuw die al het voorgaande op de kop hebben gezet.

De eeuw was nog maar net begonnen toen Max Planck
de eerste kwantumtheorie publiceerde. Drie decennia
later stelde hij dat bewustzijn fundamenteel is en dat
materie daarvan is afgeleid, \Maarmee hij compleet
inging tegen de toen (en in wat achtergebleven krin-
gen nog steeds) heersende opvatting. Albert Einstein
kwam met zijn speciale relativiteitstheorie. Ernest
Rutherford concludeerde dat het atoom nagenoeg uit
lege ruimte bestaat. Niels Bohr en Louis Victor de
Broglie beschreven de structuur en het gedrag van
het atoom en van de elektronen. Gevonden werd dat
elektronen zich als deeltjes en als golven kunnen ge-
dragen. Het dubbelespleet-experiment liet zien dat
kijken (waarnemen) een deeltje en niet kijken een
golf oplevert. Zoals Van Leeuwen schrijft: 'Hier mani-
feste er t zich eig enlijk het b elangw ekkendste en v r e emdste
aspect van de kwantumfysica: de invloed van de informa-
tie inhetbewustzijnvan de waarnemer op kwantum-
fy sis che v er s chijnselen. Dit is de hamv r aag : Ho e komt het,
wanneer wij informatiekriigen of hebben over het gedrag
van een deeltje, dat dat genoeg is uoor een fysisch mate-
rieel effect?'

Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Wolfgang Pau-
li, Paul Dirac en Max Born droegen bij aan een kwan'
tumtheorie waar Einstein tegen ageerde omdat die
niet verenigbaar bleek te zijn met zijn relativiteits-

theorie. Het later in de eeuw daadwerkelijk uitvoeren
van eerdere gedachtenexperimenten bevestigde de
voorspellingen van de kwantumfysica en daarmee
het ongelijk van Einstein.
ttet boèk gaat verder met een uitleg over non-lokaiiteit
en v erstrengeling en bespreekt acht kwantumhypothe-
ses, u/at de onenigheid tussen de verschillende kwan-
tumfysici Iaat zien.
Inmiddels is in het verhaal de rol van bewustzijn on-
miskenbaar geworden en komen we bij het door de
geest beïnvloeden van materie, psychokinese.
De experimenten van onder meer Helmut Schmidt,
Dean Radin en Dick Bierman worden besproken en
het wordt de lezer steeds duidelijker dat het'u)aarne-
mend b ew ustzijn' de stoffelij ke werkelij kheid schept
(zie ook mijn bespreking van het boek van Amanda
Gefter). Uitgestelde-keuze-experimenten, zoals die
vanJohn \Mheeler, tonen dat de historie van een deel-
tje door meting met terugwerkende kracht wordt ge-
cre ë erd (r etr o caus aliteit).

Na te zijn ingegaan op de onderzoeken van Daryl Bem
en Dean Radin en de kruantumbiologie (kwantum-ef-
fecten in levende systemen) beschrijft Van Leeuwen
zijn bewustzijnsmodel. Dat houdt in dat de fysieke
wereld een illusie is van ons non-lokale (niet aan plaats
en tijd gebonden) bewustzijn. Een illusie die strenge
\Metten kent waardoor \Me met ons allen een consis-
tente wereld ervaren. Het gezamenlijk ervaren van
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5chrödingers Cat: illustratie van non-lokaliteit, het gelijktijdig
bestaan van objecten of levende wezens in twee verschillende
toestanden (binnen het veld van alle mogelijkheden)
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