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Verantwoording
De schrijvers willen graag hun dank betuigen aan de volgende
mensen voor hun bijdragen aan het opzetten van het NES
Systeem en de NES Infoceuticals en ook voor hun hulp bij het
schrijven van dit boek: Oliver Bradbury voor het niet-aflatende
tempo waarmee hij de grafieken heeft geproduceerd in een
periode van zes intensieve maanden; Ellen Brown en dr.
Heather Went voor het assisteren bij het onderzoek en het
helpen creëren van vele hoofdstukken van dit boek; en in de
allereerste plaats dr. Julian Kenyon, dankzij wie Peter Fraser en
Harry Massey elkaar hebben leren kennen. We zijn ook
oneindig dankbaar voor de vele ondersteunende brieven en
telefoontjes die we hebben ontvangen van hen die baat hebben
gehad bij NES.
Aan de lezers
De hier volgende informatie vertegenwoordigt de mening van
de schrijvers en schetst de grondbeginselen van hun bioenergetisch model en het Human Body Field. Het moet als
zodanig worden beschouwd en niet als een medisch advies,
diagnose of behandeling. Wij raden iedereen die zich zorgen
maakt over persoonlijke gezondheidskwesties dringend aan de
hulp in te roepen van de gekwalificeerde en professionele
gezondheidszorg.
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Voorwoord
Het is zeer boeiend en hoopgevend om te zien hoe zich binnen
de geneeskunde nieuwe ontwikkelingen aandienen.
Het huidige geneeskundig denken en handelen, dat vnl. door de
denkbeelden van Newton en Descartes in de 16e en 17e eeuw is
vorm gegeven, is door de toename van kennis en kunde vanaf
het begin van de 20e eeuw aan het veranderen.
Nieuwe ontdekkingen, o.a. op het gebied van de kwantumfysica
en de kwantumbiologie, hebben er voor gezorgd dat ons
wereldbeeld en de gezondheidsaspecten van de mens in een
ander perspectief zijn komen te staan.
Een nieuw geneeskundig model is ontstaan op basis van deze
nieuwe verworvenheden.
In het oude model, volgens de objectief causaal
deterministische benadering van Descartes en Newton gaat
men ervan uit dat de natuur volledig wordt bestudeerd en
gedetermineerd op dezelfde manier als de werking van een
machine. Oorzaken en oplossingen zouden te vinden zijn in het
isoleren en bestuderen van het detail.
In de wetenschap kwam men er in het begin van de 20e eeuw
achter dat vanuit deze analytische methode functies en
systemen niet kunnen worden begrepen, doch dat systemen
alleen kunnen worden begrepen in de context van het grotere
geheel.
Dit systeemdenken richt zich niet op de onderliggende
bouwstenen doch op de basale organisatieprincipes en staat als
zodanig lijnrecht tegenover de analytische methode.
Systeemdenken is omgevingsdenken.
Binnen deze vorm van geneeskunde wordt rekening gehouden
met de oorzaken achter de met onze zintuigen waarneembare
klachten.
We komen hier terecht in het gebied van de informatie en
informatieverwerking. Ontregelingen in de gezondheid zijn hier
primair te duiden als informatiedefecten.
Al deze processen spelen zich af in het gebied van krachtvelden
met hun specifieke eigenschappen.
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Deze krachtvelden hebben een besturende en regulerende
invloed op alle processen in het lichaam.
Sinds het begin van de 20e eeuw hebben tal van
wetenschappers, waar onder diverse Nobelprijswinnaars, hun
bijdrage geleverd aan deze nieuwe ontwikkelingen.
Uitgaande van het oude objectieve causaal deterministische
wereldbeeld wordt u door Harry Massey en Peter Fraser
meegenomen in de wereld van de kwantumfysica en de
kwantumbiologie.
Voortbordurend op de kennis uit tal van bioenergetischinformatieve richtingen zoals o.a. homeopathie, acupunctuur,
traditionele Chinese geneeskunde en andere zogenaamde niet
reguliere geneeswijzen heeft Peter Fraser in jarenlange studie
en proefnemingen een en ander in een overzichtelijk model
gestalte gegeven.
Kernbegrippen zoals kwantumelektrodynamische veld en de
som van alle overlappende elektromagnetische velden in het
Human Body Field worden uitvoerig belicht.
Door de samenwerking met Harry Massey ontstond een
gecomputeriseerd systeem waarbij, bij biologische systemen
zoals de mens, informatie afname en beoordeling binnen een
halve minuut plaatsvindt.
Peter en Harry laten ons op een heldere gestructureerde wijze
kennis maken met de jongste ontwikkelingen en mogelijkheden
in de biofysische geneeskunde.
Dit alles tegen de achtergrond van ontwikkelingen die door
andere pioniers in gang zijn gezet.
Het voor u liggend boek geeft ons, gebaseerd op de kennis van
vandaag, een helder inzicht in de processen die aan de basis
van het leven liggen en is tevens een stimulans voor
persoonlijke ontwikkeling.
Drs.H.Koning, arts
Medipoint, Veenendaal
Medeoprichter en ex-voorzitter van de Artsenvereniging voor
Biofysische- geneeskunde en Bioinformatie-therapie (A.B.B.)
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Inleiding
‘Het bewustzijn is de kwantumverbinding tussen de talrijke
lagen die samen de kwantummachine vormen.’
Fred Alan Wolf, Taking the Quantum Leap
De meesten van ons hebben op een of andere manier wel eens
van homeopathie, acupunctuur, Traditionele Chinese
Geneeskunde, kruidengeneeskunde of andere alternatieve
therapieën gehoord of ervaring opgedaan. Sommigen van ons
houden de allerlaatste ontwikkelingen bij in ‘grensverleggende’
geneeswijzen, zoals energie-genezing, genezing op afstand
(waarbij intentie wordt gebruikt om een ander te beïnvloeden)
en het effect van bidden op de genezing. Maar slechts een
enkeling onder ons is zich bewust van de huidige onderzoeken
die plaatsvinden in de biofysica; op dat onderzoeksterrein
worden enorme vorderingen gemaakt in begrijpen hoe de
lichaamscellen lichtgolven op zeer zwak niveau uitzenden en
hoe de kwantumvelden, samen met de chemische processen,
de fysiologie beheersen. Nutri-Energetics SystemTM bevindt zich
in de frontlinie van deze integratie van natuurwetenschap en
biologie; NES heeft een allesomvattende theorie opgesteld van
de kwantumelektrodynamische (QED) processen in ons
lichaam. Bovendien hebben we een gecomputeriseerd systeem
ontworpen om het QED Body Field te analyseren en een
betrouwbare methode ontwikkeld voor het imprinten van de
corrigerende QED-informatie in de preparaten (de NESInfoceuticals genoemd) om mensen te helpen hun gezondheid
te verbeteren.
Dit boek laat u zien hoe dit alles tot stand is gekomen. Het
begint met het verhaal over Harry Massey’s gevecht om te
herstellen van het Chronisch Moeheidsyndroom (ME), en
vervolgens zijn ontdekkingsreis naar zowel de energetische
geneeskunde als Peter Fraser’s opzienbarende theorie over het
kwantumelektrodynamische Body Field en de gevolgen daarvan
voor de preventieve gezondheidszorg. Vervolgens worden in dit
boek de grondbeginselen van het progressiefste preventieve
gezondheidssysteem uitgelegd dat ooit heeft bestaan – het
Nutri-Energetics SystemTM.
11

12

Hoofdstuk 1
Het Verhaal van Harry Massey en het ontstaan
van Nutri-Energetics SystemTM
‘Als artsen (en vele andere wetenschappers) maar iets méér wisten van
de huidige fysica, zouden zoveel zaken die
vreemd en daardoor onwaarschijnlijk lijken, heel goed verklaard kunnen
worden met een verstandig onderzoek.’

- Dr. Keith Scott-Mumby, Virtual Medicine
Harry Massey en Peter Fraser leden respectievelijk zeven en
dertien jaar aan een ernstige vorm van het Chronisch
Vermoeidheids Syndroom (CVS). Hun zoektocht naar herstel
bracht beiden ertoe een onafhankelijk onderzoek in te stellen.
Dit boek vormt de neerslag van hun ervaringen en onderzoek.
Los van elkaar hadden ze praktisch alle mogelijke therapieën
uitgeprobeerd zonder veel resultaat en ze waren vastbesloten
om de basisoorzaak van hun ziekte te vinden. Wat nu volgt is
het verhaal van Harry Massey over deze zoektocht naar
genezing, in zijn eigen woorden verhaalt.
Na de middelbare school, op mijn 18e, heb ik een jaarlang in
Australië zeil- en kajakles gegeven aan vijftienjarigen.
Vervolgens kocht ik een auto en reisde met twee vrienden langs
de kusten van Australië. Tijdens die reis werd ik door een of
ander insect gestoken en had ik twee weken lang te lijden van
buitengewoon hoge koortsen. (Peter zou die steek later
herkennen als de bron van een flavivirus, een factor bij CVS).
Twee maanden later belandde ik in het ziekenhuis van Cairns
vanwege hevige pijn in de borstkas en gezwollen lippen. Elke
keer als ik inademde, leek het alsof ik glassplinters inhaleerde.
De infectie van twee maanden geleden bleek mijn
immuunsysteem te hebben aangetast, waardoor ik heftige
allergische reacties kreeg op stoffen die nooit eerder een
probleem voor me waren geweest.
Toen ik terugkeerde naar Engeland en me inschreef op de
universiteit, was ik nog niet mijn normale gezonde zelf, maar ik
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voelde me redelijk goed. De volgende twee jaren van mijn
universiteitstijd ging het tamelijk goed met me. Af en toe, als ik
me teveel inspande, kwamen de pijn in mijn borst en de
gezwollen lippen terug en voelde ik me verschrikkelijk slecht.
Maar verder was ik gezond. Ik kon mij overgeven aan mijn
passie voor bergbeklimmen en werd zelfs voorzitter van een
klimvereniging. Ik was behoorlijk bedreven in het buitensluiten
van alles wat zich verder afspeelde, inclusief gevaren, en mij te
concentreren op waar ik mee bezig was. Deze eigenschap zou
later van onschatbare waarde blijken om mij door een paar
zware jaren van ernstige ziekte te slepen. Hoe goed was ik in
het negeren van pijn? Drie voorvallen herinner ik mij nog
bijzonder goed! Een daarvan betrof een val van tien meter
tijdens het klimmen. Bij een andere gelegenheid viel ik twintig
meter toen een van de pinnen in het ijs losliet. Pas vijf jaar
later, toen voor een heel andere zaak een röntgenfoto werd
gemaakt, ontdekte ik dat ik mijn rug had beschadigd. Ik was
gewoon opgestaan en verder gegaan – niet het soort gedrag
dat ik zou aanbevelen! Ik was ook begonnen met paragliding en
op een nogal stormachtige dag in de Alpen, toen ik uit een
thermiekbel kwam, kwam ik in aanvaring met een neerwaartse
turbulentie die mijn paraglider volledig deed inklappen; het
hing achter en onder me. Ik viel als een baksteen en de
paraglider was niet veel meer dan een zak wasgoed geworden.
Onder mij bevond zich halverwege een berg een kasteel, hoog
op een steile rots gelegen. Vlak voordat ik het kasteel zou
raken, wist ik mijn ingeklapte paraglider onder controle te
krijgen en weer in een vorm te brengen die me over de
kasteelmuren heen trok en uit het zicht van de rots. Ik
overleefde de vrije val van zo’n 150 meter, vloog verder en
landde pas twintig minuten later. Waarom? Hoewel ik totaal
van slag was, wist ik dat als ik direct na de vrije val zou landen,
ik het heel moeilijk zou vinden om ooit nog te paragliden.
Kort daarna kon ik mijn slechte gezondheid echter niet meer
negeren. Tegen het eind van mijn universiteitsjaren begonnen
de klachten echt ernstig te worden; geleidelijk raakte ik
uitgeput door de excessieve trainingen, het harde werk en de
steeds terugkerende virale infecties. Tegen die tijd was mijn
leven een gevecht geworden: mijn borst kraakte bij iedere
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ademhaling, al mijn klieren waren opgezet en mijn hersenen
dreven in een wolk van mist. Niettemin bleef ik doorgaan.
De volgende zes jaar kan ik het best beschrijven door ze te
vergelijken met leven onder een allesomvattende donkere wolk,
waarvan je hoopt dat hij op een dag zal overtrekken. Hoe ziek
ik ook was, ik klampte me vast aan het idee dat het leven
hiervoor goed was geweest en dat het dat weer kon worden en
probeerde alle middelen te beproeven die me weer beter
konden maken. Maar niets werkte en ik werd langzaamaan
steeds zieker. In de begintijd van mijn ziekte lukte het me
soms om ongelooflijke dingen te doen (voor iemand in die
conditie). Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens een zomervakantie
vele bergen beklommen in de Alpen, waaronder de
overhangende zuidoostelijke helling van de Dent du Geant (een
4000 meter hoge berg). Aan het einde van die vakantieperiode
was ik echter zo uitgeput dat ik een week lang niet meer uit
mijn tent aan het Meer van Annecy kon komen. Ik overleefde
dankzij het voedsel in mijn koelbox (brood, tonijn en gedroogde
bananen) voor ik eindelijk weer genoeg energie had verzameld
om in mijn auto te kruipen en naar huis te rijden. Tijdens de rit
naar huis moest ik elk uur stoppen om twintig minuten te
rusten voor ik verder kon. In die eerste fase van mijn aftakeling
meende ik dat ik mijzelf kon genezen door gezond te eten en
regelmatig te trainen, maar ik slaagde er uiteindelijk alleen
maar in mezelf nog zieker te maken. Al die activiteiten waren
een extra belasting voor mijn lichaam waar het totaal de
energie niet voor had.
Ik bleef doorvechten. Ik begon aan een Master of Business
Administration (doctoraal bedrijfskunde), maar binnen één
week wist ik dat ik niet genoeg energie had om het vol te
houden. In plaats van stoppen, verdeelde ik de opleiding over
twee jaren. Maar zelfs dat hielp niet veel. Het bijeenrapen van
de energie en de aandacht om te kunnen studeren was de
moeilijkste strijd waar ik mij ooit doorheen heb moeten slepen.
In het tweede jaar van de opleiding maakte mijn gezondheid
me werkelijk radeloos. Ik kon mezelf nauwelijks naar de
colleges slepen en al gauw bleef ik gewoon thuis, in mijn huis
vlak naast de universiteit. Uiteindelijk koos ik voor een radicale
actie in mijn zoektocht naar genezing: ik vertrok voor een
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vierweekse watervastenkuur in een kliniek in Zuid-Afrika, op
aanraden van een vriendin die beweerde dat ze van haar CVS
genezen was door naar die kliniek te gaan. Wat ik niet wist,
was dat terwijl ik in de kliniek mijn vastenkuur deed, zij weer
ziek was geworden.
Tijdens die periode in Zuid-Afrika zakte mijn gewicht van 70
kilo naar iets meer dan 50 kilo. Ik had me volledig van de
theorie laten overtuigen dat het lichaam door vasten kon
worden ontgift en van alle bacteriën bevrijdt. (Later zou ik door
NES-onderzoeken te weten komen dat vasten kan helpen bij
het uitscheiden van sommige giftige stoffen, maar voornamelijk
uit het vetweefsel; enkele van de kwalijkste giftige stoffen in
het huidige milieu veroorzaken echter ernstige genetische
schade en vasten draagt weinig bij aan het verwijderen van
deze stoffen of het herstellen van de problemen die ze
veroorzaken. NES zou aantonen dat vasten ook weinig bijdraagt
om het lichaam te bevrijden van pleomorfe en virale
organismen.) Het enige dat de watervastenkuur wist te
bewerkstelligen was volkomen weerzinwekkend! Ik bevrijdde
mijn lichaam van hordes parasieten. Mijn lichaam krioelde
ervan en de ene emmer na de andere vol met een witte
geleiachtige massa kwam in die periode van vier weken naar
buiten. Dat verklaarde waarom ik al die jaren bij vlagen zonder
aanleiding van de maagpijn ineenkromp (zelfs
ontlastingonderzoeken hadden geen parasieten aangetoond).
Het behoeft geen betoog dat het vasten uiteindelijk zonder
resultaat bleef. En door al het gewicht dat ik tijdens de kuur
verloren was, was ik in feite nog zieker dan daarvoor. Daarna
volgde een periode waarover ik terecht kan zeggen dat ik
invalide was. Ik kon praktisch niets meer. Nadat ik naar huis
was teruggekeerd, was ik niet in staat om ook maar één college
te volgen. Toch lukte het me, dankzij heel veel hulp van mijn
medestudenten (en ik wil hier in het bijzonder Becky en Simon
bedanken) om de opleiding af te maken en mijn propedeuse te
halen.
De zoektocht om mijn gezondheid terug te krijgen, voerde me
langs vele geestelijke uitstapjes in allerlei richtingen. Ik
verzamelde een kast vol boeken over voeding,
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kruidengeneeskunst, yoga, Hulda Clark, diëten, sapkuren,
Gerson, Komboecha-thee, ozontherapie, chelatietherapie,
energetische geneeskunde, psychotherapie, hypnose, I Tjing,
rauw voedsel, enzovoort. Ik begon zelfs een opleiding over
voedingstherapie met het idee dat als vak uit te gaan oefenen
zodra ik beter was. Maar ik werd niet beter. Ik probeerde al
deze dingen in mindere of meerdere mate, en op een bepaald
niveau hadden ze allemaal hun verdienste. Geen enkele
behandelaar of therapeut en geen enkel boek kon mij echter
uitleggen wat er werkelijk met mijn lichaam aan de hand was.
Verschillende stromingen gaven verschillende verklaringen voor
mijn gezondheidsproblemen. De rauw-voedsel-lui beweerden
dat het kwam omdat we van de apen afstammen en dat we
daarom voornamelijk rauwe groenten en fruit moesten eten (en
er stonden echt zeer overtuigende argumenten daarvoor in het
boek dat ik las). De bloedgroep-lui beweerden dat onze
bloedgroep ons dieet moest bepalen, met even uitstekende
argumenten. Gerson meende dat een jaarlang koffieklysma’s en
sappen drinken de oplossing boden. Volgens acupuncturisten
had mijn Gouverneurmeridiaan een exces aan yin en de
psychologen zeiden dat het allemaal kwam omdat ik mijn
verleden niet los kon laten. Maar geen enkele van deze
verklaringen hielp me echt om te begrijpen wat er gaande was
met mijn lichaam. Trouwens, ze konden onmogelijk allemaal
gelijk hebben!
Ik was ervan overtuigd dat er een systeem moest bestaan dat
de fysiologie zou kunnen verklaren van wat er verkeerd was
gegaan en hoe het hersteld kon worden? Energetische
Geneeskunde leek het beste antwoord te kunnen geven, hoewel
het voor de oningewijde die zich op dit terrein begeeft op
zichzelf al een hersenbreker is. Ik heb een tamelijk
conservatieve achtergrond; ik heb wiskunde en natuurkunde
gestudeerd, en economie met de termijnmarkt als specialisatie,
en een doctoraal in bedrijfskunde gehaald. Dat zijn allemaal
behoorlijk strakke disciplines, dus toen ik voor het eerst in
aanraking kwam met energetische geneeskunde was dat voor
mij geen stof die ik zomaar voor waar aan kon nemen. Ik ben
iemand die verklaringen wil en ik kan erg goed de
tekortkomingen in theorieën en argumenten ontdekken. De
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verklaringen die werden gegeven bij de eerste toestellen voor
energetische geneeskunde waar ik mee in aanraking kwam
(allerlei soorten apparaten voor diagnostiek en behandeling),
waren behoorlijk zwak; ze draaiden voornamelijk om woorden
als ‘frequenties’ en ‘oscillaties’. Ik was echter bereid alles een
eerlijke kans te geven, dus ik doorstond de hersenbreker, kocht
een paar van die installaties en ging zelfs via het Internet in
allerlei van die toestellen handelen. Naarmate ik dieper in de
materie dook van deze ‘energietechnologieën’ zag ik dat er
genoeg bewijs was om terecht te kunnen zeggen dat ze tot op
bepaalde hoogte werkten, maar de therapeuten en ontwerpers
van de toestellen konden geen bevredigende verklaring geven
over de werking. Toen kwam ik Peter Fraser tegen. Ik werd aan
Peter voorgesteld door een gezamenlijke collega, dr. Julian
Kenyon. In die tijd werkte Peter aan een theorie over het
Human Body Field (Menselijk bio-energieveld) en had een paar
‘remedies’ te berde gebracht. Hij gebruikte zijn kennis om mij
te genezen – en hij kon ook uitleggen waarom en hoe.
Uiteindelijk gingen we samen aan de slag om een manier te
zoeken om zijn biofysische theorie over het Human Body Field
om te zetten in een compleet gezondheidssysteem. Zijn theorie
kon niet alleen de pathologie verklaren, maar ook hoe
homeopathie en Chinese geneeskunde werken (op een manier
die nog nooit was beschreven). Maar bovenal
vertegenwoordigde het een revolutionaire methode om
preventief gezondheidsonderzoek te doen en mensen
vervolgens te behandelen zodat ze om te beginnen al niet ziek
worden.
Voor de goede orde, zodat u de reis in kaart kunt brengen die
ik sindsdien heb afgelegd, wil ik u vragen de volgende lijst van
mijn fysieke staat toen ik ziek was nog eens door te lezen:
•

•
•
•

Het laagste magnesiumgehalte in het bloed dat ooit was
gemeten, die zelfs met ontelbare intraveneuze injecties
niet te corrigeren was (het ging in die periode zelfs nog
verder naar beneden)
Heftige pijn in de borstkas
Pijn in de galblaas
Opgezwollen klieren
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•

•
•

Extreme vermoeidheid: drie jaar lang kon ik niet meer dan
100 meter lopen zonder voor de rest van de dag volledig
in te storten
Parasitaire infectie
Vertraagde cognitieve functies en slecht geheugen

Peters testsysteem toonde aan dat ik zwaar aangetast was door
milieuvervuilende gifstoffen – vooral cadmium, dioxine,
straling, orgaanchloriden en fosfaten. Mijn immuniteit was
afgezakt naar de ‘energieniveaus’ 4, 10 en 11. In het NES
model zijn de ‘energieniveaus’ paden in het lichaam die de
informatie op het niveau van de kwantumelektrodynamica
(QED) reguleren en die de fysiologische processen sturen; er
zijn 12 van die niveaus. (Deze ‘energieniveaus’ worden nu
Energetische Integrators genoemd.) Deze sterk verminderde
immuniteit leidde tot een proliferatie van virussen (vooral het
Bunya virus en Flavi virus, welke virussen beiden tegenwoordig
met ME/CVS in verband worden gebracht) die in de
Energetische Integrator 8 werden gevonden. Straling,
orgaanchloriden en fosfaten hadden er echter ook voor gezorgd
dat ze toenamen en vele pleomorfe organismen vormden die in
Energetische Integrator 8 werden gevonden. Het lichaam is
normaal gesproken in staat om organismen te herkennen en
eventueel te bestrijden als ze zich in de gebruikelijke
energieniveaus aandienen. Maar door de effecten van de
milieuverontreiniging, kunnen deze organismen muteren en
zich verplaatsen naar Energetische Integrator 10, waar het
lichaam geen werkbaar systeem meer heeft om ze aan te
pakken en daardoor is het immuunsysteem in een constante
strijd met ze verwikkeld. Het lichaam kan gewoon niet de juiste
antistoffen aanmaken als de organismen, of pleomorfe
organismen, zich hebben verschanst in een Energetische
Integrator waar ze niet thuis horen. Deze strijd zorgt voor een
voordurend gevoel van vermoeidheid, lichte koorts en zelfs
depressie.
De belangrijkste verstoringen in de Energetische Integrators 4,
10 en 11 in mijn Body Field hadden te maken met hormonen
(EI 11 wordt in verband gebracht met de regulering van
mannelijke hormonen) en deze verstoringen zorgden voor
zware stress, die weer van invloed was op EI 1, 7 en 12. EI 7
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beïnvloedt de hersenschors en droeg als zodanig bij aan de
verslechtering van mijn mentale functies, groeiende dyslexie en
trillende handen.
Ik hoefde niet alle Energetische Integrators te begrijpen om
behandeld te worden. (En sinds de ontwikkeling van het
beoordelingssysteem NES Professional, hoeft u dat ook niet
meer!) Ik vertrouwde Peter mijn behandeling toe en hij
vertelde me dat het maanden zou kunnen gaan duren. Hij
begon met het verminderen van het algemene stressniveau op
mijn Body Field. Dat betekende dat ik elke dag Infoceuticals
moest gebruiken om de Energetische Integrators 1, 7 en 12 te
corrigeren; ik nam de Infoceutical druppels zelfs vaak meer dan
één keer per dag om de emotionele stress te verminderen en
mijn gewone mentale functies weer terug te krijgen.
(Infoceuticals zijn vloeistoffen die met specifieke
kwantumelektrodynamische (QED) informatie zijn ingeprint. Ze
worden in water gedruppeld ingenomen.) Hij pakte ook direct
de Brunya en Flavi virussen aan die bij veel patiënten een
belangrijk onderdeel van CVS vormen. Dit proces veroorzaakte
een tien dagen durende griep. Terwijl mijn immuunsysteem de
juiste QED-informatie begon te krijgen die het nodig had om
goed te functioneren, begon het de juiste antistoffen aan te
maken om de virussen te bestrijden. Twee weken later lieten
de testen een enorme vermindering van de virussen zien.
(Hoewel ik me nog steeds af en toe ongelooflijk vermoeid
voelde, waren het grieperige gevoel en de gezwollen klieren die
me in de afgelopen zes jaar voortdurend hadden gekweld,
verdwenen.) Ongeveer in die tijd begon ik echt te geloven in
wat Peter aan het doen was en verbond ik mijzelf aan het
streven zijn hele protocol tot het einde te volgen.
Peter ging door met het voorschrijven van Infoceuticals. Toen
we aan degene begonnen die invloed hadden op een combinatie
van EI 1, 7 en 12, begon ik jarenlang opgekropte emoties los te
laten. Ik begon verbijsterende flashbacks te krijgen (meestal in
mijn dromen) en werd me bewust van het belang van alle
gebeurtenissen die mijn leven gevormd hadden, vergezeld door
iets wat ik alleen maar kan omschrijven als een gevoel van
vrede en erkenning van elk van die gebeurtenissen. Het
mooiste was dat ik niet langer meer doodsbang was voor
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autorijden. In de zwaarste ziekteperiodes had ik het autorijden
zo goed als opgegeven, maar soms moest ik wel en dan raakte
ik hopeloos verdwaald en gefrustreerd en kon ternauwernood
een ongeluk vermijden. Ik kan eerlijk zeggen dat ik een hekel
had aan autorijden; dankzij de behandeling met de
Infoceuticals werd het echter weer een waar genoegen.
Het volgende gebied waar we aan gingen werken waren de
Energetische Drivers (Energetic Drivers, ED’s) om het Body
Field te stimuleren zijn eigen energie te produceren en daarmee
het profijt van de andere Infoceuticals te versnellen. (In het
huidige NES protocol beginnen we met de Drivers; ons
onderzoek heeft ons sinds die dagen heel veel geleerd!) Tijdens
de eerste sessie met de Hart Driver, voelde ik binnen dertig
minuten een pijnscheut in mijn borst en Peter legde uit dat dit
kwam omdat het cadmium uit hart gedreven werd. Ik merkte
dat dit ook gebeurde bij de volgende twee keren dat ik het
gebruikte, maar op een zachtere manier. De Long Driver (mijn
longen zaten door jarenlang roken vol cadmium) zorgde ervoor
dat ik enorme hoeveelheden vervuild slijm ophoestte en ik
begon het gevoel te krijgen dat ik eindelijk weer goed kon
ademen na al die jaren oppervlakkig en pijnlijk ademhalen. Het
mooiste van alles kwam echter door een paar weken de Zenuw
Driver te gebruiken. Ik merkte een zeer opvallende
verandering. Eerst was ik voortdurend gespannen en
vervolgens totaal uitgeput, maar uiteindelijk voelde ik me
zowaar ontspannen en kon ik voor het eerst sinds jaren op een
vrij normale manier slapen. Ik was wel nog steeds moe, maar
het was een ontspannen soort vermoeidheid, bijna alsof mijn
lichaam eindelijk al die jaren van verloren rust inhaalde. Alsof
ik iemand anders was, ik zou bijna zeggen alsof de
krankzinnige drang om almaar door te gaan eindelijk was
gestopt en dat mijn lichaam wist dat het nu tijd was om te
herstellen. Natuurlijk was ik ook op hetzelfde moment bezig
een bedrijf op poten te zetten, maar ik maakte mij daar ineens
veel minder zorgen om en als gevolg daarvan was mijn werk
ook van veel hogere kwaliteit. Voor alle duidelijkheid: ik zou
niemand aanraden om zo vreselijk hard te werken tijdens een
herstelperiode. Hoe meer energie u overhoudt om te genezen,
hoe beter. Ik ben ervan overtuigd dat mijn genezing nog veel
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sneller zou zijn gegaan als ik mijzelf er niet toe had aangezet
een bedrijf te beginnen.
Vervolgens werkten we met de Maag Driver. Als u bewijs wilt
dat de NES Infoceuticals echt werken, moet u de Maag Driver
eens gebruiken en zien wat voor kleur uw ontlasting krijgt! (In
de praktijk ervaart niet iedereen hetzelfde resultaat, maar er is
een patroon en een norm en de Maag Driver kan een direct en
zeer opmerkelijk effect hebben.) Ik had altijd maagpijn – soms
zelfs zo erg dat ik dubbel klapte – en daar was geen duidelijke
verklaring voor. De ochtend nadat ik met de Maag Driver was
begonnen was mijn ontlasting pikzwart en … nou ja, laat ik het
maar gewoon zeggen … stonk behoorlijk. Dit duurde een paar
dagen omdat mijn dunne darm en colon rechtstreeks giftige
stoffen uit mijn lichaam aan het afstoten waren. Iedere keer
dat ik daarna de Maag Driver gebruikte kwamen er weer
minder en minder giftige stoffen vrij en al snel werd mijn
maagpijn minder. Deze Infoceutical is niet specifiek ontworpen
om pathogene stoffen in de maag te doden; maar pathogene
stoffen houden zich graag in dit gebied op en als de omgeving
eenmaal is schoongemaakt (d.w.z. de verontreinigende stoffen
uit uw maag verwijderd zijn), vermindert hun aantal naar een
normaal niveau. De opzwellingen en maagpijnen waar ik
jarenlang last van had gehad, verdwenen in de maanden
daarna.
Maar er moest nog meer gebeuren. De volgende fase in mijn
NES protocol was het herstellen van de ernstige fouten in mijn
Energetische Integratoren 4, 10 en 11. Nadat ik deze specifieke
Infoceuticals had ingenomen, merkte ik dat ik weer in staat was
mij goed te concentreren; ik denk zelfs dat ik zonder die
Infoceuticals geestelijk niet in staat zou zijn geweest om dit
boek te schrijven. Wat echter ook zo opvallend was: mijn
balans en coördinatie werden weer normaal! Eindelijk kon ik
weer gaan klimmen. En dat was nog niet alles, want binnen vijf
maanden had ik niet alleen mijn eerdere klimvaardigheid en
krachten herwonnen, maar deze overstegen. In de
voorafgaande zes jaren had praktisch elke poging tot training
geresulteerd in één stap voorwaarts en drie stappen
achterwaarts. Plotseling werden dat drie stappen voorwaarts en
één stap achterwaarts (als ik het weer eens overdreef). Er
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moest nog heel veel gebeuren om mijn conditie te herstellen.
Doordat ik twee jaar daarvoor was afgevallen tot niet veel meer
dan 50 kilo, had ik nog zeer weinig spiermassa en toen ik weer
voor het eerst probeerde te klimmen, had ik zo weinig
beenspieren dat ik het nauwelijks kon verdragen om vanaf de
top neergelaten te worden omdat de klimgordel de
bloedcirculatie afkneep en ik ondraaglijke pijn leed. Ik kan
nauwelijks de gigantische verbetering van mijn conditie
beschrijven.
Een ander belangrijk effect dat ik bemerkte toen ik weer naar
Groot-Brittannië terugkeerde (in april 2003) was dat ik geen
koude handen en voeten meer had. En ook was ik voor het
eerst als ik thuis was niet voortdurend aan het niezen vanwege
onbekende allergieën (waarvan nu gebleken is dat het
allergieën tegen huismijt en hondenhaar zijn).
Terwijl ik voordurend beter werd, was er soms ook een
wonderlijke terugval, althans, ik meende dat het een terugval
was. Zo speelde bijvoorbeeld een oude klimblessure aan pols
en onderarm af en toe weer op. Ik probeerde associatief te
denken en gebruikte een onorthodoxe methode om verbetering
te krijgen. De spieren rond dat gebied waren niet zo volledig
ontwikkeld als in mijn andere onderarm en ik had ook een
schouderblessure opgelopen (door één van die valpartijen jaren
geleden, of misschien wel door allemaal). Vanuit het
gezichtspunt van de Chinese geneeskunde wist ik dat de
Drievoudige Verwarmer Meridiaan aan de bovenkant van mijn
rechterarm en ook de Dikke Darm Meridiaan behoorlijk
overgevoelig waren (en dat ook al jaren waren) Dit leek
verband te hebben met mijn problemen met de dikke darm (die
ik in al die jaren vaak had) en ik vermoedde dat de
schouderblessure de informatiebanen van beide meridianen
blokkeerde. Ik begon grote hoeveelheden Energetische
Integrator 1 in te nemen om de Dikke Darm Meridiaan (daar
was de pijn) te ondersteunen, en daarna Energetische
Integrator 9 (ook een gevoelige plek op de Drievoudige
Verwarmer Meridiaan die in de bovenarm zit). De volgende
week ging ik naar mijn klimmuur en had geen pijn tijdens het
klimmen. In de weken daarna merkte ik ook dat mijn onderarm
steviger werd (waar de kwetsbare plek had gezeten). De enige
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verklaring die ik hiervoor kan geven is dat zodra de juiste
condities voor herstel op hun plek zaten (of met andere
woorden, zodra de QED informatiebanen gecorrigeerd waren)
mijn lichaam het overnam en zichzelf herstelde.
Ik was nu klaar voor meer specifieke ontgiftende Infoceuticals
om alle overgebleven giftige stoffen te verwijderen. Ik heb het
geluk dat ik tamelijk slank gebouwd ben, maar omdat ik wist
dat veel giftige stoffen in vetweefsel worden opgeslagen
(waaronder ook de hersenen en het zenuwstelsel), besloot ik
hoge doses van de Vet Ontgiftende Infoceuticals in te nemen.
Ik nam deze Infoceuticals tien dagen lang enkele keren per dag
in. Ik kan u vertellen dat ik nog nooit zo’n ontgifting heb
meegemaakt. Het was waarlijk verbazingwekkend! Ik had
buitengewoon pijnlijke lippen, een zeer droge mond, een
pijnlijke lever en pijnlijke nieren, en groene en zwarte, vettige
ontlasting. Het was ook een nogal emotionele tocht en ik
consumeerde zeer regelmatig doses Energetische Integrators
1,7 en 12 en heel veel antioxidanten. Ik wil hier benadrukken
dat we normaal gesproken geen megadosering Infoceuticals
aanraden, want meer is niet beter bij NES. Ik moet toegeven
dat Peter en ik vaak hoge doseringen op onszelf uitproberen
zodat we het maximumeffect van de Infoceuticals kennen. De
Infoceuticals zijn niet farmacologisch of homeopathisch (ze
bevatten de informatie – de QED-instructies – om de schade te
herstellen die door verschillende vormen van shock in het Body
Field zijn aangericht) en ze zijn nooit giftig, zelfs niet in grote
hoeveelheden. Onze onderzoeken hebben echter aangetoond
dat voor de meerderheid van de Infoceuticals geldt dat het
geen zin heeft om meer dan 28 druppels per dosis in te nemen.
Het gebruik van meer dan deze druppels heeft gewoon geen
merkbaar extra effect of voordeel. (De frequentie van de
doseringen doet echter wel ter zake; hoe vaker de dosis wordt
ingenomen, des te sneller of sterker het effect kan zijn.)
Het belangrijkste effect dat ik merkte was dat ik niet meer naar
vethoudend voedsel verlangde, terwijl ik daarvoor altijd veel
boter op mijn toast deed en veel eieren at. Mijn hele lichamen
had ook aan gewicht verloren en mijn darmen functioneerden
weer normaal. Voor mij was echter het allermooiste dat ik
sneller kon klimmen. Ik voelde me gewoon licht als ik op de
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muur heen en weer klierde. Ik was altijd in staat geweest om te
eten en nog eens te eten, zonder daar veel energie van te
krijgen. Nu mijn lever plotseling in staat was de vetten op de
juiste manier te verwerken, voelde ik me minder hongerig en
verloor ik elk overgewicht. Bovendien was mijn lichaam in staat
zichzelf op een natuurlijke manier te ontgiften en mijn
energieniveau schoot daardoor omhoog.
Sinds die tijd heb ik elke Infoceutical ingenomen en kan zonder
enige twijfel zeggen dat ik bij elke Infoceutical verbeteringen in
mijn lichaam merk, ofschoon het resultaat bij sommige
spectaculairder was dan bij andere. Van een tamelijk hopeloos
bestaan was ik niet alleen overgestapt op een leven in goede
gezondheid, maar was ik ook energieker, intelligenter en
emotioneel meer in balans. Het effect van de NES Infoceuticals
op het lichaam is holistisch. Ik kan alleen maar zeggen:
‘Dankjewel, Peter!’
Peters eigen verhaal over zijn genezing van het Chronisch
Vermoeidheids Syndroom (CVS) is een ander verhaal voor een
andere keer. Het volstaat om hier te zeggen dat Peter en ik
hopen dat anderen profijt zullen hebben van het NES systeem –
niet alleen door het terugwinnen van een algemeen welzijn,
maar ook in de eerste plaats door het verlies van hun
gezondheid te voorkomen. De ware kracht van NES ligt in zijn
werking als preventieve maatregel. De volgende hoofdstukken
in Paragraaf A zijn bedoelt als een introductie tot zowel de
energetische geneeskunde, als de fysica en biofysische
wetenschap die er aan ten grondslag ligt. Deze informatie kan u
mogelijk ernstig verontrusten, want het toont aan waarom het
conventionele heersende wereldbeeld van zoveel
vooraanstaande biologen niet de oorzaak van ziekte kan
verklaren en dus geen behandeling of genezing voor de lange
termijn kan bieden. Deze informatie bereidt u voor op de
Paragrafen B en C, waarin we onze revolutionaire theorie
uitleggen over het kwantumelektrodynamische Body Field en
hoe zich dat verhoudt met genezing.
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Hoofdstuk 2
Informatietheorie en het Nulpunt Veld
‘Bij de krachtige natuurkundige en scheikundige theorieën moet nog een
late nieuwkomer gevoegd worden: de theorie van de informatie. De
natuur moet worden geduid in termen van materie, energie en informatie.’

- Jeremy Campbell, Homo Grammaticus, de
informatietheorie als de grammatica van de natuur
De eerste omslag in het paradigma van het moderne denken
over de werkelijkheid ontstond toen de natuurkunde à la
Newton door Einsteins relativiteitstheorie grote veranderingen
onderging. Newton zag de natuur als iets dat bestond uit vele
met elkaar verband houdende natuurkundige objecten in
beweging. De natuurkunde volgens Newton legde de nadruk op
eenheden in plaats van organisaties en op plaatselijke
systemen in plaats van hun verband met het totale veld.
Begin 1900 zetten Nobelprijswinnaars als Max Planck, Albert
Einstein, Louis de Broglie en anderen de wetenschappelijke
wereld op zijn kop met hun ontdekkingen over energie. In 1925
postuleerde De Broglie dat het elektron, dat zich rond een
positief geladen atoomkern beweegt, geen ‘deeltje’ is maar een
niet materiële ‘golf’. Dat betekende dat materie als het wordt
teruggebracht tot zijn kleinste component, uitsluitend uit
energie bestond en dat alles in het universum een vorm van
energie was, inclusief het menselijk lichaam.
Einstein toonde aan dat het gedrag van een deeltje niet
onafhankelijk is van het veld, maar daardoor juist wordt
gestuurd en bepaald. Natuurkunde volgens de veldtheorie
erkent het bestaan van vele velden die deeltjes bevatten die
een wisselwerking met elkaar hebben. Dat varieert van de
uiterst kleine gravitatievelden binnen het atoom tot de
uitgestrekte velden van het planetaire stelsel. De Britse
wiskundige en Nobelprijswinnaar Paul Dirac verrichtte
pionierswerk met de eerste kwantumveldtheorie. Volgens deze
theorie kunnen de deeltjes niet gescheiden worden van de hun
omringende ruimte, die een continu veld vormt samen met alle
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bestaande materie. Materie en licht hebben zowel
deeltjeseigenschappen als golf- en veldeigenschappen. De
deeltjes zijn slechts condensaten in het veld, zoiets als brokjes
ijs die zich vormen in een oceaan van golven. Sinds het werk
van Dirac, is het dubbele karakter van licht als golf en deeltje
geen paradox meer voor hen die de wiskundige theorie kunnen
volgen. Een andere Nobelprijswinnaar, Richard Feynman,
verfijnde samen met anderen het werk van Dirac en
ontwikkelde de theorie van kwantumelektrodynamica (QED).
Hierin wordt met buitengewone precisie de wisselwerking
beschreven tussen licht en materie en het zijn de werkingen
van deze velden geweest die Peter Fraser tot zijn revolutionaire
begrip van het Human Body Field [Menselijk bio-energieveld]
bracht.
Er heeft nu een tweede omslag in het paradigma
plaatsgevonden die ook nu weer de wetenschappelijke wereld
op zijn kop heeft gezet – de informatietheorie en het concept
van het Nulpunt Veld. Het Nulpunt Veld is een onderliggende
zee van energie dat alles wat bestaat doordringt. Dit concept
heeft samen met andere concepten de basis gevormd voor
nieuwe ontdekkingen waarover in diverse vooraanstaande
weekbladen en kranten verslag is gedaan, waaronder Science,
Scientific American en The New York Times. De moderne
informatietheorie treft om het meest basale
werkelijkheidsniveau deeltjes noch golven aan maar slechts
kwantumwaarschijnlijkheidsvelden of informatievelden, die
vanuit een vacuüm materialiseren bij elke wisselwerking met
deze velden.
De ontdekking van het Nulpunt Veld kwam voort uit speculaties
over het vacuüm. Volgens een artikel van dr. Timothy Boyer in
de Scientific American dacht men in de zeventiende eeuw dat
een totaal lege hoeveelheid ruimte gevormd kon worden door
gewoon alle materie te verwijderen, inclusief de gassen. Later,
in de negentiende eeuw werd het duidelijk dat dit ‘vacuüm’ in
werkelijkheid niet leeg was, maar thermische straling bevatte,
hoewel de onderzoekers nog wel dachten dat deze straling door
afkoeling kon worden geëlimineerd als de temperatuur tot het
absolute nulpunt daalde. Daarna is echter zowel theoretisch als
experimenteel aangetoond dat er een niet-thermische
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radiostraling blijft bestaan in het vacuüm zelfs als de
temperatuur tot het absolute nulpunt wordt teruggebracht. De
onderliggende materie van het ‘vacuüm’, zo lijkt het, is
helemaal geen vacuüm, maar bevat deeltjes en golven die
spontaan te voorschijn schieten en weer verdwijnen en een
onderliggend veld vormen. De onderzoeker Thomas Valone van
het Integrity Research Institute, legt het aldus uit: ‘Op een
oneindig kleine schaal … produceren kwantumfluctuaties een
schuim van opkomende en instortende virtuele deeltjes, dat we
ons moeten voorstellen als een topografische vervorming van
de ruimte-tijd-constructie’.
Door de Onzekerheidsrelatie (onbepaaldheidbetrekking) werd
het bewustzijn een niet te vermijden onderdeel van het
wetenschappelijke wereldplan; de waarnemer bleek invloed te
hebben op wat werd waargenomen. Norman Friedman legt het
in Bridging Science and Spirit als volgt uit:
´Vóór de waarneming hebben alle mogelijke vormen van staat
een zekere waarschijnlijkheid; na de waarneming is deze
onzekerheid verdwenen en is er slechts één keuze
overgebleven. Omdat deze vermindering niet kan plaatsvinden
zonder een waarnemer, moeten natuurkundigen nu rekening
houden met de rol van het bewustzijn in dit proces. … We
moeten dus iets doen met een eenheid genaamd bewustzijn die
in de fysica een rol lijkt te spelen, maar niet fysisch en niet
meetbaar is.´
Volgens Carlo Rubbia, die in 1984 met de Nobelprijs werd
geëerd, vormt materie minder dan een miljardste deel van het
kenbare universum. De rest zijn zuiver energiefenomenen van
wisselwerkingen, informatievelden en resonantie. De
informatievelden plaatsen de dingen waar ze zijn en houden ze
daar. In wezen is alles slechts informatie, die zich
materialiseert in een wisselwerking met ons.
In het Nulpunt Veld bevinden zich deeltjes en golven die
spontaan tot stand komen en weer verdwijnen in een willekeur
die door de wetenschap niet kan worden voorspeld. De
nulpuntfluctuaties werden oorspronkelijk in verband gebracht
met de Onzekerheidsrelatie en de emissies werden als
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´spontaan´ beschouwd omdat ze niet van te voren konden
worden voorspeld. Maar wat een spontane emissie leek, blijkt
nu echter een ´gestimuleerde emissie´ te zijn, aangespoord
door de nulpuntfluctuaties in het veld.
Vervolgens rijst dan de vraag wat deze fluctuaties aanstuurt.
De moderne informatietheorie verbindt ze met bewustzijn, die
´informatie geeft´ of vorm geeft aan de werkelijkheid. De
Britse natuurkundige dr. Keith Scott-Mumby stelt in zijn boek
Virtual Medicine dat de informatievelden of
kwantumwaarschijnlijkheidsvelden, de manifestatie zijn van het
verbindende gebied tussen bewustzijn en werkelijkheid. Hij
beschrijft het zo:
`Informatie houdt een bepaalde vorm van bewustzijn in … Het
woord informatie betekent een materiële vorm geven aan (van
het Latijnse woord informare). Met andere woorden: informatie
op het niveau van het kwantumveld is in feite een actieve,
creatieve kracht die direct betrokken is bij de vorm en
manifestatie van de werkelijkheid. Anders gesteld, informatie is
een specifieke manier om de wisselwerking tussen bewustzijn
en werkelijkheid weer te geven, zowel als een middel om deze
te organiseren als om deze te decoderen.´
Bewustzijn, zo lijkt het, geeft vorm aan de werkelijkheid,
eerder dan andersom. In dat model verschijnen allerlei soorten
mogelijkheden en plotseling kan er ook serieus worden
nagedacht over de effecten van bidden op de gezondheid en
het algemene welzijn, over genezingen over grote afstand en
allerlei soorten psychische fenomenen.
David Bohm – Een alternatieve visie
David Bohm (1917-1992), Nobelprijswinnaar en een van de
meest gerenommeerde wetenschappers van zijn generatie had
een visie die lijnrecht tegenover de conventionele
kwantumtheorie stond, hoewel zijn theorie tot dezelfde
conclusies leidde als die we hierboven hebben besproken. Bohm
vond het moeilijk te accepteren dat subatomaire deeltjes pas
definitieve eigenschappen kregen als ze werden waargenomen
en dat de kwantumwereld werd gekenmerkt door
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indeterminisme en verandering. Hij ontwikkelde twee radicale
wetenschappelijke theorieën: de theorie van de causale
interpretatie van de kwantumfysica en de theorie van de
impliciete orde en onverdeelde heelheid. In deze visie zijn
subatomaire deeltjes zoals elektronen geen eenvoudige
structuurloze deeltjes, maar zeer complexe dynamische
eenheden. Bovendien is hun beweging niet onzeker of
onduidelijk, maar volgt het een specifiek pad. Dit pad wordt
niet alleen bepaald door de conventionele natuurkundige
krachten, maar ook door een veel subtielere kracht die hij de
´kwantumpotentiaal´ noemt. Deze kwantumpotentiaal
doordringt alle ruimte en voorziet in directe verbanden tussen
de kwantumsystemen. Het kan de beweging van de deeltjes
sturen door ´actieve informatie´ te verschaffen over de hele
omgeving.
Bohm oppert ook dat de kwantumpotentiaal overeenstemt met
de impliciete orde. Naar de mening van Bohm zijn alle
afzonderlijke voorwerpen, entiteiten, structuren en
gebeurtenissen in de zichtbare of expliciete wereld om ons heen
betrekkelijk autonome, stabiele en tijdelijke ‘subtotaliteiten’,
voortgekomen uit een diepere, impliciete orde van onverdeelde
heelheid. Bovendien wordt de kwantumpotentiaal zelf
georganiseerd en geleid door een superkwantumpotentiaal, die
een tweede impliciete orde vertegenwoordigt en een oneindige
reeks van impliciete ordes veronderstelt. Bohm geloofde dat
alle leven en het bewustzijn diep in de generatieve orde zijn
besloten en dus in uiteenlopende graden van ontvouwing in alle
stof aanwezig zijn, met inbegrip van de zogenaamde ‘dode stof’
zoals elektronen of plasma’s. De mystieke betekenis van
Bohm’s denkbeelden wordt onderstreept door zijn opmerking
dat het impliciete domein ‘evengoed idealisme, geest, of
bewustzijn zou kunnen worden genoemd. De scheiding van de
twee – materie en geest – is een abstractie.´
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Hoofdstuk 3
Voorbij de illusie van Ruimte en tijd
“Op een subkwantumniveau, het niveau waarop de kwantumpotentiaal
opereerde, hield de plaatsbepaling op te bestaan. Alle punten in de ruimte
werden gelijk aan andere punten in de ruimte en het had geen enkele zin
meer om over wat dan ook te spreken als zijnde gescheiden van iets
anders. De fysici noemen deze eigenschap ´niet-lokaliteit’.”

- Michael Talbot, Het holografisch Universum, het hologram
als verbindend element tussen spiritualiteit en
wetenschap.
De Britse onderzoeker Rupert Sheldrake heeft ook
experimenten uitgevoerd die suggereren dat onmiddellijke
verplaatsing van energie over een grote afstand mogelijk is.
Sheldrake heeft met zeer uitgebreid dubbelblind onderzoek
aangetoond dat honden in staat zijn door middel van
buitenzintuiglijke waarneming (BZW) te bepalen wanneer hun
baas thuis komt. Het fenomeen BZW, zegt Sheldrake, toont aan
dat velden zoals elektromagnetisme en zwaartekracht zowel
menselijke als niet menselijk gevoelens met elkaar kunnen
verbinden. Hij noemt dat het ‘morfogenetische veld’ of ‘M-Veld’.
M-Velden zijn onzichtbare regulerende patronen die zich als een
soort energiemallen gedragen om de verschillende soorten van
leven te vormen. Volgens een fenomeen dat hij ‘vormende
oorzakelijkheid’ noemt, wordt, zodra een M-Veld is gevormd,
deze opgepikt en versterkt door andere geesten en ontstaat
een steeds sterker gedachtepatroon. Sheldrake schrijft:
‘Toen Roger Bannister als eerste de mijl liep in minder dan vier
minuten, creëerde hij een M-Veld. De gangbare overtuiging in
het menselijk bewustzijn was tot dan geweest dat de vier
minuten de absolute grens van de menselijke mogelijkheid was.
Toen eenmaal een nieuw M-Veld was gecreëerd, begonnen heel
veel hardlopers de mijl ook ineens in minder dan vier minuten
te lopen. … Zodra een M-Veld is gevormd, wordt de kracht van
het veld versterkt door iedereen die de prestatie herhaalt. …
Het is een blijvend energieveld dat overal aanwezig is.’
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Het fenomeen blijkt niet alleen voor mensen op te gaan, maar
ook voor dieren (‘het honderdste aap fenomeen’) dat is
bijvoorbeeld te zien bij ratten die hun weg zoeken in een
doolhof. Het kost tijd voor een rat de route in een nieuw
doolhof heeft geleerd. Maar laboratoriumproeven tonen aan dat
zodra de eerste groep ratten de route hebben geleerd, andere
ratten die het doolhof helemaal niet kennen met onverklaarbaar
gemak door hetzelfde doolhof rennen. Maar wat nog
verbazingwekkender is, is dat ratten in andere laboratoria,
overal op de wereld het doolhof ook sneller door lijken te
hebben. Het lijkt erop dat ratten daarna het doolhof leren
kennen door een bepaald proces van communicatie die niet
afhankelijk is van fysiek contact, wisselwerking of afstand.
Het principe van de vormende oorzakelijkheid is zelfs op
moleculair niveau waargenomen. Dit is aangetoond bij een
categorie stoffen die ‘organische kristallen’ worden genoemd.
Als de moedervloeistof waaruit ze kristalleren lang genoeg stil
staat, kan het soms een uur of langer duren voor de eerste
kristallen verschijnen. Als het proces echter onder identieke
omstandigheden wordt herhaald, vermindert de tijd die nodig is
voor de kristallisatie razendsnel. Uiteindelijk kunnen
onderzoekers over de hele wereld ze al na een paar minuten
voorbereiding routinematig produceren.
Hoe is dat mogelijk? Als kristallen kunnen leren hoe ze sneller
moeten groeien omdat andere kristallen het hebben
‘voorgedaan’, moeten ze zijn aangesloten op een of ander
collectief veld waardoor ze met andere kristallen kunnen
communiceren; een informatieveld dat niet afhankelijk is van
afzonderlijke menselijke geesten en zich buiten tijd en ruimte
bevindt.
Een morfogenetisch veld bevindt zich buiten tijd en ruimte
omdat het geen energie bevat. Daardoor neemt het niet af door
afstand, zoals zoveel vormen van energie wel doen. Het is een
informatieveld: het bevat de details die nodig zijn om vorm te
creëren, maar bezit niet de energie om deze te doen
manifesteren. (morfo = vorm; genesis = schepping).
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In zijn boek Virtual Medicine doet dr. Keith Scott-Mumby
verslag van een conferentie die hij in 1995 bijwoonde in St.
Petersburg, waar vooraanstaande Russische wetenschappers
lezingen hielden over een model dat de psychische fenomenen
zou verklaren. In het model was ook sprake van ‘torsievelden’
die zich buiten tijd en ruimte bevinden. Dr. Scott-Mumby
schrijft:
‘Materie, zo weten we nu, heeft drie basiseigenschappen:
lading, massa en spin [of aswenteling, beide goed]. Ieder van
deze eigenschappen leidt tot een karakteristiek veld. Lading
creëert een elektromagnetisch veld, massa leidt tot een
gravitatieveld en spin veroorzaakt een wat wij noemen
torsieveld. … Torsievelden zijn anders omdat ze een
onmiddellijk effect hebben op alle punten. Gravitatievelden
hebben een afstandeffect en elektromagnetische propagatie
heeft een tijdeffect (frequentie). … Torsievelden hebben bijna
per definitie noch een afstandeffect noch een tijdeffect. Met
andere woorden, er werd ons verhaald over een model dat een
verklaring kon geven voor telepathie en andere zogenaamde
etherische fenomenen, die zo vaak worden afgedaan als
volstrekt onaannemelijk.’
Negatieve entropie en het etherische vlak
Dr. William Tiller verklaart psychische en etherische fenomenen
in termen van ‘negatieve ruimte/tijd’. Dr. Tiller gebruikte
Einsteins vergelijking van de relatie tussen energie en materie
om het bestaan te voorspellen van het etherische vlak. Richard
Gerber, M.D., legt dr. Tillers hypothese uit in zijn klassieke
boek Handboek Energetische Geneeskunde:
‘Tot nu toe hebben de meeste fysici de schijnbare beperking
geaccepteerd dat materie niet sneller kan gaan dan de snelheid
van het licht. Deze veronderstelling houdt gedeeltelijk verband
met het feit dat als er getallen groter dan de snelheid van het
licht ingevoerd worden in de Einstein-Lorentz Transformatie, er
oplossingen uitkomen die de vierkantswortel van -1 bevatten
en dat wordt verondersteld een denkbeeldig getal te zijn.
Aangezien de meeste fysici niet in denkbeeldige getallen
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geloven, nemen ze aan dat de lichtsnelheid de
maximumsnelheid is waarop materie zich kan verplaatsen.’
Niettemin, merkt dr. Gerber op, worden deze denkbeeldige
getallen dagelijks en straffeloos door fysici gebruikt. Ze zijn
noodzakelijk om oplossingen te vinden voor de vergelijkingen
van de elektromagnetische theorie en de kwantumtheorie.
Fysici hebben het bestaan van een deeltje genaamd ‘tachyon’
verondersteld, dat theoretisch alleen kon bestaan op snelheden
die de lichtsnelheid voorbijgingen. Dr. Tillers hypothese was dat
het rijk van de negatieve vierkantswortels, of ‘negatieve
ruimte/tijd’ zoals voorspelt door Einsteins vergelijking, het
etherische vlak was. In negatieve ruimte/tijd bewegen de
deeltjes sneller dan de lichtsnelheid en hebben ze een
negatieve massa. Positieve ruimte/tijd is verbonden met
krachten als elektriciteit en elektromagnetische straling.
Negatieve ruimte/tijd is verenigd met magnetisme en met wat
dr. Tiller magneto-elektrische straling noemt. Positieve
ruimte/tijd wordt gekarakteriseerd door positieve entropie: het
wordt minder en raakt minder gestructureerd na verloop van
tijd. Negatieve ruimte/tijd wordt gekarakteriseerd door
negatieve entropie: het raakt steeds beter gestructureerd als
de tijd verstrijkt.
De meest opvallende uitzondering in het materiële universum
op de entropiewet wordt volgens dr. Gerber in levende
systemen gevonden. Ze nemen grondstoffen en energie op die
minder gestructureerd zijn en vormen daar systemen mee die
meer gestructureerd zijn. De levenskrachten die dat in
menselijke wezens doen, komen voort uit de etherische en
astrale lichamen die in de negatieve ruimte/tijd bestaan. In het
lichaam is de negatieve entropie (structuur en organisatie)
gelijkgesteld aan gezondheid. Entropie – de neiging van cellen
om terug te keren naar hun onafhankelijke, ongestructureerde
staat – is gelijkgesteld met ziekte.

36

Het menselijk Energieveld
De principes van de natuurkunde volgens de veldtheorie zijn
gebruikt om een ‘elektrodynamische theorie van het leven’ te
ontwikkelen. Deze theorie is voortgekomen uit onderzoek dat
aantoonde dat levende materie wordt omgeven en bestuurd
door elektrodynamische velden, dat elektrische krachten
inherent zijn aan alle levensvormen en voor een belangrijk deel
hun structuur bepalen en dat ziektetoestanden vergezeld gaan
van voortdurende veranderingen in het elektrische
geleidingsvermogen van individuele weefselcellen.
Orthopedisch chirurg Robert O. Becker, een pionier op het
terrein van de bio-elektrische wetenschap, heeft aangetoond
dat het lichaam een elektrisch gelijkstroomveld heeft. Hij heeft
ook laten zien dat een complete verdoving tot een enorme
vermindering van dat veld leidt. Het lijkt erop dat het
bewustzijn niet in de grijze massa huist, maar het niet-lokale
veld dat het omgeeft.
Het menselijke energieveld bestaat echter niet louter uit
elektrische fenomenen. De Kirlian-fotografie bevestigt het
bestaan van een subtieler veld dat overeenstemt met de ‘aura’
die middels de New Age-literatuur algemeen bekend is
geworden. Professor emeritus dr. Valerie Hunt heeft aan de
Universiteit van Californië in Los Angeles meer dan twintig jaar
lang uitgebreid onderzoek gedaan naar het menselijke
energieveld en het verband ervan met gezondheid en ziekte. Ze
heeft het gebruik onderzocht van Kirlian-fotografie, computers,
oscilloscopen, chaostheorie en filmen met een gewone camera,
versterkt met de hulp van een computer die er amberkleurig
licht door liet stromen, waardoor het veld rond het lichaam
zichtbaar werd. Door het toepassen van kruiscurve-analyses op
met de oscilloscoop vastgelegde grafieken van de myografieën
van spiersamentrekkingen, ontdekte dr. Hunt dat alle levende
dingen een ‘chaospatroon’ hebben en dat ‘anticoherentiepatronen’ diverse fysieke gebreken veroorzaakten,
waaronder hartritmestoornissen.
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Ze vond ook iets verbazingwekkends in de implicaties ervan:
zowel ziekte als genezing komen eerst het energetische veld
binnen vóór ze het lichaam binnengaan. Ze schreef: ‘Door
hersengolven, veranderingen in de bloeddruk, galvanische
huidreacties, hartslag en spiersamentrekkingen tegelijkertijd
met veranderingen in de aura vast te leggen, ontdekten we dat
er veranderingen plaatsvonden in het auraveld vóór er iets in
de andere systemen veranderde.’
Het fenomeen Meervoudige Persoonlijkheids Stoornis (MPS)
toont aan dat gezondheid en ziekte op het niveau van het
bewustzijn bestaat en daar beïnvloed kan worden. Er zijn veel
gevallen geregistreerd waarbij zich bij een persoon met MPS
verschillende functionele ziektebeelden manifesteerden,
afhankelijk van de persoonlijkheid die de zeggenschap had.
Onder de ene persoonlijkheid heeft het lichaam bijvoorbeeld
een hoge bloeddruk en onder een andere persoonlijkheid heeft
hetzelfde lichaam een normale bloeddruk. Het lichaam kan
onder de ene persoonlijkheid allergisch zijn voor katten en
onder een andere persoonlijkheid kunnen katten zonder enig
gevolg geaaid worden. Het lijkt erop dat gezondheid en ziekte
niet concreet in de genen zijn vastgelegd, maar fluctueren al
naar gelang de gedachten en emotionele patronen die een
persoonlijkheid vormen.
Deze bevindingen bevestigen wat Oosterse religies en Oosterse
geneeskunde al eeuwenlang beweren – dat ziekte als eerste
ontstaat in de energiematrix van de subtiele massa die de
grondslag van het fysieke lichaam vormt. Verstoring van de
structurering in de energiematrix van de subtiele massa is de
oorzaak van ziekte en deze verstoring kan met subtiele vormen
van energie in balans worden gehouden en de gezondheid
verbeteren / het welzijn versterken.
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Hoofdstuk 4
Hologrammen, interferentievelden en subtiele
Energiemassa
‘Als je het leven wilt begrijpen, denk dan niet na over trillende, kloppende
gels en moerassen, maar denk na over informatietechnologie.’

- Richard Dawkins, De blinde horlogemaker, 1988
Andere onderzoeken lijken aan te tonen dat het lichaam
functioneert als een hologram. Ziekte ontstaat als de
vibratiesnelheid van een verstoringpatroon in het lichaamsveld
langzamer is dan de onderliggende biologische zoem van het
lichaam. Volgens de informatietheorie is het universum zelf,
ondanks de ogenschijnlijke soliditeit, in feite een hologram. Net
als de denkbeeldige holografische figuren in het Haunted House
[of het Spookhuis, maar zelfs in Parijs hebben ze de
oorspronkelijke naam behouden] in Disneyland, bestaat het uit
niet meer dan interferentievelden die door overlappende
lichtpatronen wordt voortgebracht.
Natuurkundigen kunnen holografische fenomenen vormen met
gebruik van één enkele frequentie van coherent of
gepolariseerd licht. Een hologram ontstaat als het golfpatroon
dat door een gespleten lichtbundel wordt voortgebracht door
een interferentieveld wordt verstoord. Een driedimensionaal
beeld wordt voortgebracht door een laserbundel in twee
bundels te scheiden, een referentiebundel en een
voorwerpbundel. De referentiebundel, die direct en niet
gespleten is, vormt een achtergrondveld van fotonen. De
voorwerpbundel wordt door een spiegel gespleten. Als deze
botst met de referentiebundel wordt een interferentiepatroon
gevormd in het achtergrondveld. Het resultaat is een hologram
dat een exact duplicaat is van het gekopieerde voorwerp.
Het grote verschil tussen een hologram en een gewone foto is
dat elk minuscuul deeltje ervan het geheel bevat. Als je een
gewone foto van een appel in stukken knipt, heb je een
legpuzzel van onafhankelijke stukjes – steeltje, blad, stukjes
appel, et cetera. Maar als u het hologram van een appel in
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stukjes deelt, krijgt u heel veel, maar kleine appeltjes. Hoewel
niet alle appels zo scherp zullen zijn als het origineel - omdat
iedere kopie minder licht (of informatie) bevat - kan elk
‘deeltje’ van een hologram over het complete informatieveld
van het onderwerp beschikken.
Het Hologram van het lichaam
De elementen van een hologram zijn in het menselijk lichaam
vastgelegd. Een recente Zweedse studie heeft vastgesteld dat
er in het lichaam voortdurend een blijvende frequentie, of
biologische zoem, aanwezig is. Deze verwekte frequentie is
secundair aan alle functionerende lichaamssystemen en het
wekt een sinusgolf (een slangachtige golf) op. Als de
achtergrondzoem van het lichaam de referentiebundel is, en
een ziekelijke of verstoorde structuur interferentie vormt,
worden de elementen van een hologram geproduceerd. Het
verstoringveld heeft een andere frequentie, een bevreesde of
gespannen frequentie. Deze twee bundels – de sinusgolf op de
achtergrond die door het lichaam wordt voortgebracht en het
verstoringveld dat die golf in een bepaald gebied vervormt –
vormen een interferentieveld dat klinisch kan worden
vastgesteld.
Ook het bloed heeft holografische eigenschappen. Net als het
licht heeft het zowel golf- als deeltjeseigenschappen. Het is
zowel een vloeistof als een geheel van vaste celdeeltjes. Het
bloed is de oceaan van het lichaam en omdat het een vloeistof
is, is het een goede overbrenger van signalen. Het bloed, dat
één van de meest gecompliceerde onderdelen van het lichaam
is, is de informatiesnelweg van het lichaam en vervoert het
immuunsysteem en de informatie voor een breed spectrum aan
biochemische reacties.
Er is ook al beweerd dat de hersenen mogelijk ook
holografische eigenschappen hebben, vanwege de verspreide
manier waarop het brein functioneert. Een bepaalde herinnering
is bijvoorbeeld niet in één gebiedje of structuur van het brein te
vinden, maar schijnt over het hele brein verdeeld te zijn.
Schade aan een deel van het brein hoeft niet te betekenen dat
de functie die met dat deel verband houdt verloren is, want
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andere delen van het brein zijn flexibel genoeg om dat te
compenseren. De hersenen kunnen zelfs, zoals gebleken is,
stamcellen (precursor cellen, die in wezen elke ander soort cel
kunnen worden) aanmaken, die zich naar beschadigde
gebieden verplaatsen wanneer ze daar naartoe worden
gestuurd door een biofeedback-achtig signaal dat door het
beschadigde deel wordt voortgebracht.
De emotionele basis van de Interferentievelden die
ziekte veroorzaken
Rudolf Steiner, een Duitse onderzoeker en schrijver uit het
begin van de twintigste eeuw, gebruikte een vorm van
paranormale waarneming om de interactie tussen subtiele
energievelden die in het lichaam ziekten veroorzaken, te
onderzoeken. Steiners ideeën zijn een afspiegeling van het
holografische model. Hoewel ze nog niet wetenschappelijk zijn
bewezen, zijn ze eigenwijs en interessant en beiden een
mogelijkheid om de hiaten in huidige theorieën over leven en
hoe zich dat gedraagt op te vullen.
Steiner ontwikkelde een filosofie genaamd antroposofie die naar
de wereld kijkt op grond van de spirituele aard van de mens.
Het is gebaseerd op een vorm van paranormaal bewustzijn die
volgens Steiner met de juiste training voor iedereen te bereiken
is. Antroposofische geneeskunde is gebaseerd op zijn
leerstellingen en wordt door medisch gekwalificeerde artsen
beoefend die een speciale training hebben doorlopen. Steiner
stelde dat we niet één maar vier lichamen hebben: het fysieke
lichaam, het etherische lichaam (essentiële maar onbewuste
lichamelijke krachten), het astrale lichaam of de ziel (gevoelens
en emoties) en het ego of de geest (verstand en gedachten).
Het etherische of essentiële lichaam hebben we gemeen met de
wereld van de planten. Het astrale lichaam hebben we gemeen
met dieren. Het ego of de geest is uniek voor de mens. Ziekte
is een verstoring in het evenwicht tussen deze lichamen.
Genezing ontstaat als de balans weer is hersteld.
Het etherische lichaam is de ‘aura’ die we kunnen waarnemen
met Kirlian-fotografie. Steiners idee was dat deze de vormende
krachten verschaft die in het menselijk embryo actief zijn.
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Degelijke onderzoeken hebben nu vastgesteld dat lichamen en
organen van planten en dieren mallen of patronen vormen in
een of ander onzichtbaar etherisch medium en dat deze mallen
blijven bestaan, zelfs als delen van het planten- of
dierenlichaam worden weggesneden. Veel holistische medische
technieken, waaronder homeopathie, acupunctuur, osteopathie,
chiropraxie en natuurgeneeswijze, zijn gebaseerd op de
vooronderstelling dat een onderliggend patroon van energie het
lichaam en alle organen voedt en onderhoudt, en dat ziekte
ontstaat waar en wanneer dat energiepatroon beschadigd
wordt.
Steiner stelde dat ‘ziekte’ het vermogen tot zelfgenezing met
zich meebracht. Alleen van dingen met het vermogen tot
genezen, zeggen we dat ze ziek kunnen worden. Een steen kan
breken, maar niet ziek worden omdat het zichzelf niet meer tot
een heelheid kan regenereren. Het vermogen om te genezen of
te regenereren komt voort uit het essentiële lichaam. Planten
hebben een essentieel lichaam en kunnen zichzelf genezen. Het
is zelfs zo dat zij zich in de meeste omstandigheden beter
kunnen genezen dan hogere dieren. Planten en primitieve
dieren hebben het vermogen om zichzelf volledig te
regenereren. Als u een blad van een boom plukt, laat de boom
een nieuw blad groeien. Als u een van de ledematen van een
salamander afhakt, laat hij een nieuwe groeien. Kirlianfotografie toont aan dat het nieuwe aanhangsel volgens een
patroon of mal in het etherische lichaam groeit.
Kirlian-fotografie toont ook aan dat hogere dieren en mensen
een etherische mal hebben, maar als hogere dieren en mensen
een ledemaat verliezen, kunnen ze deze niet weer laten
aangroeien. De reden daarvan is, zegt Steiner, dat het astrale
lichaam tussenbeide komt. Het etherische lichaam van een
plant is in wezen onafhankelijk van het fysieke lichaam, dat
precies volgens de patronen van het etherische lichaam
hergroeit. Het etherische lichaam van een mens wordt echter
door het astrale lichaam vastgeplakt aan het fysieke lichaam,
waardoor het etherische lichaam op dezelfde wijze ‘verwond’
raakt als het fysieke lichaam.
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Het essentiële lichaam vibreert op een hogere snelheid wanneer
het niet wordt belemmerd dan wanneer het zich in het ‘veld’
van een astraal lichaam bevindt dat door samenballende
emoties wordt vertraagd. Dat verharden van de etherische mal
noemde Steiner ‘etherische kristallisatie’. Kristallen groeien in
bepaalde patronen, net als een sneeuwvlok. In deze interactie
tussen de energievelden functioneert het lichaam als een
hologram: er ontstaat een holografisch patroon omdat de
vibratiesnelheid van het verstoringpatroon langzamer is dan dat
van de ‘referentiebundel’, de onderliggende biologische zoem
van het lichaam.

43

44

Hoofdstuk 5
Het ontdekken en beïnvloeden van het
menselijke Energieveld
‘Het is de theorie die bepaalt wat we kunnen waarnemen.’

- Albert Einstein
Homeopathie
Homeopathie is een recenter medisch systeem, volgens welke
gezondheid op een energetisch niveau kan worden opgeroepen.
Daarin verschilt het van conventionele geneeskunde die op
chemische basis werkt. Homeopathische geneesmiddelen
worden ‘geschokt’ [officieel: gepotentieerd] oftewel met iedere
verdere verdunning krachtig geschud om daarmee het
vibratieveld te verhogen. Ze worden verondersteld de
genezingsenergie van het eigen lichaam te versterken, als een
soort stemvork die ontstemde akkoorden weer in harmonie
weet te brengen.
Homeopathische geneesmiddelen bestaan uit minimale
doseringen natuurlijke substanties – minerale, plantaardige of
dierlijke – die als ze in hogere doseringen aan gezonde mensen
werden gegeven de symptomen zouden opwekken waar de
desbetreffende patiënt aan lijdt. Het principe is gelijk aan
farmaceutische vaccinatie, maar vaccins zijn macromoleculen
die ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken.
Homeopathische geneesmiddelen hebben nooit bijwerkingen
(maar geven wel reacties) omdat ze extreem verdund zijn – bij
sommige sterktes zijn de stoffen zo sterk verdund dat er van de
oorspronkelijke substantie geen molecuul meer kan worden
aangetroffen in de oplossing. De gedachte erachter is dat
slechts de vibraties van de oorspronkelijke substantie
overblijven. Hoewel deze uitleg voor de conventionele
geneeskunde veel te vergezocht is, hebben onderzoeken
aangetoond dat sommige homeopathische resultaten niet louter
aan een placebo-effect kunnen worden toegeschreven.
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Elektrodermale testapparatuur
Storingsvelden in het lichaam worden klinisch gedocumenteerd
en geïnterpreteerd met behulp van een aantal testen en
instrumenten. Behalve Kirlian-fotografie, die verstoringen in het
elektromagnetische veld van het lichaam registreert, zijn er ook
nog instrumenten als thermografie, die verstoringen in de
warmtepatronen van het lichaam meet, en elektrodermale
testapparatuur die de interferentievelden van het lichaam
waarnemen.
Een van de eerste apparaten voor het meten en harmoniseren
van de elektrische patronen van het lichaam is in de jaren
vijftig ontworpen door Reinhold Voll, MD. Dr. Voll was een
voormalige professor in de neuronanatomie die een systeem
genaamd Elektro-acupunctuur door Voll (EAV) ontwikkelde om
de verschillende elektrische punten in het lichaam te testen.
Met behulp van zijn apparaat stelde hij het bestaan en de
locatie van acupunctuurmeridianen vast, oftewel patronen van
energiestromingen die al duizenden jaren eerder door de
Chinezen in kaart waren gebracht.
Dr. Voll gebruikte zijn EAV-apparaat om de interferentievelden
te lokaliseren die het functioneren van het lichaam schaden
door de noodzakelijke elektromagnetische signalen tegen te
houden. Hij was vooral geïnteresseerd in de tanden, een
centraal overdrachtsstation waar de meridianen van al de
belangrijke orgaansystemen langskomen. Dr. Voll en een
collega, een tandarts, lokaliseerde de elektromagnetische
verbinding tussen specifieke organen, spieren, gewrichten en
weefsels en elke tand en brachten deze in kaart. Zo vonden ze
bijvoorbeeld dat de bovenste snijtanden energetisch verbonden
zijn met het urogenitale gebied, de onderste snijtanden
verbonden zijn met de blaas en dat de verstandskiezen
verbonden zijn met het zenuwstelsel en het hart. Dr. Voll
schatte dat 80 procent van de energieblokkades in het lichaam
in de tanden en de kaken ontstaan.
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Recentere aanpassingen van het Voll-apparaat worden steeds
gewilder als diagnostisch middel in diverse takken van de
gezondheidszorg. Deze elektrodermale testapparaten worden
gebruikt om vast te stellen welke geneesmiddelen de patiënt
nodig heeft en welke materialen met het lichaam verenigbaar
zijn. De voorstanders zeggen dat de apparaten kunnen
vaststellen op welke manier en in welke mate bepaalde organen
disfunctioneren, en ook de oorzaak en mogelijke behandeling
kunnen aangeven.
Veel onderzoekers hebben vastgesteld dat het elektrische
potentiaal van de huid op acupunctuurpunten positiever is dan
op het omringende weefsel. Als de hartslag door biofeedback
wordt verhoogd, verhoogt ook het geleidingsvermogen van de
acupunctuurpunten op de Hartmeridiaan, terwijl het
geleidingsvermogen van nabijgelegen normale huid niet
veranderd. Een van de theorieën achter elektrodermale
testapparaten is dat het apparaat in staat is de energie te
meten die door bepaalde acupunctuurpunten stroomt en die
punten zijn verbonden met de acupunctuurmeridianen die naar
de diverse organen van het lichaam lopen. Als de meridianen in
balans zijn dan blijft de naald op ongeveer 50 staan op de
schaal van 1 tot 100; als de naald naar beneden zakt om
omhoog schiet, is de meridiaan uit balans. Als de juiste remedie
op een plaat wordt geplaatst die elektronisch verbonden is met
de indicator die de acupunctuurpunten aanraakt, gaat de naald
weer terug naar 50.
Het is aangetoond dat ziekteprocessen beginnen met een
verandering in het elektrische potentiaal van de huid.
Therapeuten zeggen dat deze verandering kan worden
onderkend met een elektrodermale screening in de beginfase
van de ziekte, als de patiënt zich nog niet van enige
aandoening bewust is en de conventionele diagnoses geen
resultaten geven. Elektrodermale screening kan onmiddellijk
een ziektebeeld vaststellen, zonder kennis van de geschiedenis
van de patiënt, uitsluitend gebaseerd op de uitslag van de
metingen. Het apparaat kan ook laten zien welke remedies
harmonisch zullen resoneren teneinde de elektromagnetische
onevenwichtigheid in het lichaam te herstellen.
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Europese onderzoekers in de voetsporen van Voll redeneerden
dat het systeem van het menselijk lichaam niet naar
chemicaliën of drugs zocht om zichzelf te genezen, maar naar
nieuwe of kwijtgeraakte informatie. Zij slaagden er in om
instrumenten te bouwen die delen van het Body Field van de
patiënt konden lezen, onevenwichtigheden kon ontdekken en
corrigerende signalen (informatie) kon terugvoeren naar het
Body Field van de patiënt. Ze ontdekten dat pathogene stoffen
die op specifieke frequenties resoneren, kunnen worden
vernietigd door de amplitude van hun resonantiefrequentie te
verhogen, precies zoals een glas kan barsten door een toon
met hoge intensiteit. Volgens hetzelfde principe, kon gezond
weefsel worden versterkt of vermenigvuldigd.
Het idee dat alles zijn eigen unieke trilling of kenmerk heeft
(later door NES beschreven als een verzameling van
magnetische vectoren) is in feite al een zeer oud idee en gaat
helemaal terug tot Pythagoras in de zesde eeuw voor Christus.
De pythagoreeërs waren de meest geleerde mensen in hun tijd,
die alle toen bekende wetenschappen beoefenden, waaronder
geometrie, astronomie, fysica, muziek en geneeskunde.
Pythagoras stelde het verband vast tussen de lengte van een
snaar en de toon die deze voorbracht bij het aanslaan, wat
leidde tot de ontdekking van de toonschaal en nieuwe
ontwikkelingen in de wiskunde. De pythagoreeërs brachten
alles terug tot het getal, dat zij beschouwden als de
belangrijkste en centrale essentie van de diverse manifestaties
van de Universele Geest. Ze hadden een soort atoomtheorie
ontwikkeld volgens welke stoffelijke fenomenen werden
beschouwd als kristallisaties van trillingen, die door getallen
werden vertegenwoordigd. Men meende dat elk object of wezen
een getal van universele krachtvibraties vertegenwoordigde, die
het menselijke bewustzijn beïnvloedde op dezelfde manier als
suggestie werkt tijdens hypnose.
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Instrumenten om de Energievelden van het lichaam te
lezen en in balans te brengen
De homeopathische geneeswijze brengt genezende energie
over via water of suikerpillen, maar deze overdracht kan ook
tot stand worden gebracht door middel van apparatuur met
kwantumelektrodynamische (QED) velden. Het lokaliseren en
corrigeren van verstoringen in de energievelden van het
lichaam kan ook worden uitgevoerd met behulp van
instrumenten die de QED velden waarnemen en uitzenden.
Het eerste instrument dat in de twintigste eeuw werd gebruikt
om vervormingen in de subtiele energiepatronen van het
lichaam te meten was de pendel. Maar al lang daarvoor wreven
traditionele Afrikaanse genezers twee stokken tegen elkaar tot
ze ‘vastraakten’ om bepaalde standen te lezen. Een systeem
genaamd ‘medisch wichelroedelopen’ werd ontworpen door een
Franse priester Abbé Mermet. Hij kwam op het idee door de
mysterieuze wichelroedentechnieken die werden gebruikt om
onder de grond verborgen water op te sporen. Mermet
redeneerde dat als het mogelijk was om met een pendel de
staat van een ondergrondse stroom vast te stellen, hij
misschien ook de staat van het menselijk lichaam ermee vast
kon stellen. Hij bracht de techniek in praktijk bij
ziekenhuispatiënten die hij als priester bezocht. De techniek
werd later radiësthesie (stralen voelen) genoemd.
De volgende verfijning op dat gebied was de ‘doos van
Abrams’. Albert Abrams, M.D., was een gevierde Amerikaanse
neuroloog die aan het begin van de twintigste eeuw onderzoek
deed aan de Stanford University. In 1919 ontwierp Abrams een
apparaat dat op wisselende frequenties signalen kon uitzenden
die in staat waren ‘stralingen’ te elimineren die door diverse
ziekten werden uitgezonden. Het apparaat overtroefde de
effecten van homeopathische remedies en nam de plaats
daarvan in. In 1924, richtte de medische gevestigde orde in
Groot-Brittannië een topcommissie op om de techniek van
Abrams te onderzoeken. De commissie werd geleid door Sir
Thomas Horder (de latere arts van de koningin, Lord Horder)
en wilde de methode in diskrediet brengen voordat deze in
Engeland aan zou slaan. De commissie onderzocht een variant
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van de doos van Abrams, de emanometer, die door een
Schotse homeopaat genaamd W.E. Boyd werd gebruikt. Onder
uiterst nauwgezette omstandigheden die elke vorm van fraude
onmogelijk maakte, moest Boyd onderscheid maken tussen
ogenschijnlijk identieke substanties in identieke flesjes, die
onzichtbaar waren gemarkeerd. Tot grote verbazing en
ongenoegen van de commissie, waren zijn testen voor bijna
100 procent juist. Sir Thomas deelde de Royal Society of
Medicine mee dat de kans één op het miljoen was dat het
toeval was.
De koploper op dit terrein waartoe Abrams de weg had bereid,
was de Amerikaanse Ruth Drown, een chiropractor die haar
eigen bio-energetische uitrusting had ontwikkeld en er zeer
vakkundig gebruik van maakte. In 1951 werd ook zij wegens
fraude aangeklaagd en in haar geval was de uitspraak schuldig,
maar deze was zeer controversieel. Edward Russel, een Britse
schrijver, noteerde dit verslag van een ooggetuige bij de
rechtzaak:
‘Velen van de aanwezigen in de rechtbank kregen de indruk dat
de beschuldiging verzonnen was. Pogingen om haar patiënten
te laten getuigen dat de behandelingen ineffectief waren, liepen
op een complete mislukking uit. Alle patiënten getuigden dat
haar diagnose en behandeling juist waren. … De ene na de
andere getuige – oprechte en gezonde mensen – verklaarde dat
hij of zij genezen was van allerlei kwalen en ziektes. Toen de
jury naar buiten kwam, was de gerechtsstenograaf ervan
overtuigd dat ze zou worden vrijgesproken. Tot ieders
verrassing was dat niet het geval. Mogelijk was de jury meer
onder de indruk van de radio-experts die getuigden dat haar
instrumenten niet als een radio konden werken.’
Zoals zoveel vernieuwers vóór en na haar, werd dr. Drown
afgewezen omdat de wetenschap geen verklaring had voor haar
werk. De moderne verklaring is dat ze werkte met iets dat veel
subtieler was dan radiogolven, een onderliggend veld voorbij
ruimte en tijd dat ons allen verbindt.
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Het Placebo-effect voorbij: Apparatuur die werkt bij
planten en metalen
Het van verre opsporen van een ziekte of kwaal en deze op
afstand genezen, is niet alleen mogelijk gebleken bij mensen,
maar ook bij planten en metalen. In de jaren 1940 in Engeland,
ontwierp een civiel-ingenieur genaamd George de la Warr een
apparaat dat bekend stond als de ‘zwarte doos’. Bij een van de
experimenten die hij en zijn vrouw uitvoerden, concentreerden
ze subtiele energie via een lenzensysteem op zieke planten. Ze
ontdekten dat ze de groei van de plant niet alleen konden
beïnvloeden door direct een geleide straal energie op de
planten te richten, maar ook door het apparaat op een foto van
de planten te richten. Vervolgens probeerden ze de teelgrond te
behandelen door er geleide stralen op te richten die de
trillingsequivalenten waren van de voedingsstoffen in de grond.
Ze maakten twee stukken tuin schoon die tachtig mijl van
elkaar verwijderd waren en lieten de grond tot rust komen.
Vervolgens fotografeerden ze een van de locaties en begonnen
aan een behandeling van vier weken waarbij ze de foto in hun
apparaat gebruikte. De andere locatie werd niet behandeld. Na
die periode van vier weken, plantten ze in beide percelen kool.
Twee maanden later rapporteerden ze dat de kolen in het
bestraalde deel drie keer zo groot waren als in het niet
bestraalde deel.
Dit onderzoeksveld werd in de Verenigde Staten voortgezet
door een andere civiel-ingenieur, Curtis P. Upton, wiens vader
een collega was geweest van Thomas Edison. Uptons
specialisatie was het bestrijden van plagen. Hij maakte een
luchtfoto van een katoenveld dat een insectenplaag te verduren
had. Vervolgens werd de foto op een plaat in Uptons apparaat
geplaatst samen met een reagens die giftig is voor de insecten;
een behandeling die als het energetische equivalent van
homeopathie wordt beschouwd. Het bleek perfect te werken en
de oogst van één miljoen dollar was gered.
De volgende ontwikkeling op dit terrein was het ‘Hieronymus
Apparaat’. Deze was ontworpen naar het voorbeeld van
Abrams’ doos door T. Galen Hieronymus en was bedoeld om de
energie die door metalen wordt uitgezonden waar te nemen.
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Een artikel uit de jaren 1950 van de schrijver van opiniestukken
John Campbel, meldt dat het Hieronymus apparaat de
componenten van een stuk edelmetaal kon analyseren zonder
hulp van de gewone natuurkundige methoden, en levende
organismen kon beïnvloeden en zelfs doden. Bovendien kon het
dit alles over grote afstand, zonder een wetenschappelijk
begrijpelijk mechanisme aan de andere kant. Campbell raakte
er zo door geïntrigeerd dat hij de patenten verwierf en zijn
eigen toestel bouwde; hij raakte volledig overtuigd dat deze al
het beweerde kon uitvoeren.
De opvallendste ontwikkeling in dit onderzoeksveld was
Campbells ontdekking dat als hij het schakelschema van het
toestel op een stuk papier tekende en daarbij alleen OostIndische inkt gebruikte als geleider, de schakelgeleider net zo
goed werkte als het apparaat zelf. ‘Uw elektronische
stroomschakeling’, schreef Campbell later aan Hieronymus,
‘vertegenwoordigd een patroon van verbanden. De elektrische
eigenschappen zijn onbelangrijk en kunnen volledig verwijderd
worden’.
Volgens conventionele theorieën zou dit resultaat moeten
worden beschouwd als magisch of frauduleus. In het licht van
de moderne informatietheorie en nieuwe ontdekkingen
betreffende het Human Body Field, wordt het echter plausibel.
In Paragraaf B maakt u kennis met de huidige onderzoeken op
het terrein van de kwantumbiologie, dat op een meer
wetenschappelijke manier uitlegt hoe biologische systemen
kunnen worden beheerst en genezen door de methoden die in
Paragraaf A zijn geschetst. Het geeft ook een beeld van ons
werk aan de NES theorie van het Human Body Field. Paragraaf
C beschrijft tenslotte hoe we deze theorie hebben omgezet in
een allesomvattend systeem om de gezondheid te beoordelen.
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Paragraaf B

Kwantumbiologie:
De eerste kaart van het
Kwantumelektrodynamische
Human Body Field
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Hoofdstuk 6
Introductie tot de Kwantumbiologie
‘Op dit moment is de Kwantumtheorie de meest basale manier die we in
de fysica tot onze beschikking hebben om de fundamentele en universele
wetten te begrijpen die verband houden met materie en de beweging van
materie. Als zodanig moeten wij het serieus in overweging nemen bij alle
pogingen om een allesomvattende wereldvisie te ontwikkelen.’

- David Bohm, The Undivided Universe
Hoewel de kwantumtheorie sinds de ontdekking ervan in het
begin van de twintigste eeuw de kern heeft gevormd van vele
takken van wetenschap – en ondanks het feit dat kwantum de
onderliggende factor van de hele chemie is – zijn biologen pas
zeer onlangs begonnen om naar de kwantumprocessen in het
lichaam te zoeken.
Er zijn vele biologische fenomenen die niet kunnen worden
verklaard met de huidige biochemische en fysische modellen
voor het functioneren van levende organismen. Er is
bijvoorbeeld geen overtuigende verklaring voor de
gelijktijdigheid van bewegingen die zich voordien in grote
zwermen vogels en scholen vis. Bij sommige vissoorten lijkt de
hele school ‘één brein’ te zijn. Ze kunnen de nadering van een
roofvijand voelen en een vluchtactie ondernemen, niet
individueel maar als een naadloos reagerende groep. Of ze
kunnen spontaan een grote ‘bal’ vormen om de rover te
weerstaan. Als de groep toch verstrooid raakt, kunnen alle
individuen zich zodra het gevaar geweken is moeiteloos en
bijna ogenblikkelijk tot een groep hervormen. De bekende
communicatievormen zoals gezichtsvermogen en geluid kunnen
deze gelijktijdigheid in het gedrag niet verklaren. Het lijkt alsof
de vissen een ‘zesde zintuig’ hebben dat hun bewegingen
stuurt. Zou een beschrijving van de biologie naar het
kwantumprincipe dit gedrag kunnen verklaren?
Grote zwermen vogels gedragen zich op dezelfde
onverklaarbare wijze. Het is geen uitzondering dat een zwerm
kan aangroeien tot wel 100.000 vogels en dan is de zwerm nog
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steeds in staat om ogenblikkelijk van richting te veranderen.
Zwermen kunnen ook over buitengewoon grote afstanden
navigeren en jaar na jaar op exact dezelfde locatie uitkomen.
Er lijkt niet echt een ‘leider’ te zijn in zo’n zwerm die de rest
van de groep de richting wijst.
Een nog extremer voorbeeld van gecoördineerd gedrag is het
vermogen van duizenden mannelijke vuurvliegjes om hun
lichtjes gelijktijdig aan en uit te doen. Hoewel een zwerm
vogels over het algemeen in dezelfde richting beweegt, zullen
de individuele vogels hun vleugelslag hooguit voor een paar
slagen op elkaar afstemmen. Zo zullen ook paarden die in het
gareel lopen zich als een eenheid gedragen, maar ze zullen
normaal gesproken niet hun stappen perfect op het paard
ernaast afstemmen. Er zijn maar een paar wezens die exacte
synchronie tussen individuen in een groep vertonen; bepaalde
in koor sjirpende insecten zoals de krekel en de sprinkhaan en
sommige soorten vuurvliegen met hun flitsen. Die soorten
vuurvliegen zijn niet alleen in staat om als een grote groep
precies op tijd te flitsen, ze lijken ook nog in staat te zijn om
individueel de tijd tussen hun flitsen aan te passen om voor die
perfecte synchronie te zorgen. Er wordt beweerd dat dit
fenomeen iets met de paring heeft te maken omdat alleen de
mannetjes het ritueel uitvoeren. Niettemin kunnen de huidige
waarnemingen niet verklaren hoe de insecten deze
indrukwekkende vorm van synchronie bereiken.
Het aantal wiskundige onderzoeken op het terrein van
gecoördineerd gedrag neemt gestaag toe en concentreert zich
op het maken van modellen van de bewegingen van individuen
in een grote groep (bijv. vogels in een zwerm) door een reeks
regels vast te leggen. In enkele gevallen zijn de programmeurs
er in geslaagd om de regels van de individuele acties te
coderen en in te voeren in de computer en kregen vervolgens
output die de waargenomen gecoördineerde groepsactie
nabootste. Door extrapolatie opperden wiskundigen dat
zwermgedrag kon worden verklaard door simpele regels voor
de individuele vogels te formuleren, zoals ‘kom niet te dicht in
de buurt van een andere vogel’ en ‘blijf binnen een bepaalde
hoek met een andere vogel’. Deze modellen kunnen echter niet
verklaren waarom en hoe zwermen in de eerste plaats worden
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gevormd en hoe zij specifieke bestemmingen kunnen bereiken.
Besluit één vogel plotseling om een zwerm te gaan vormen en
voegen anderen zich bij hem? Of is het een soort collectieve
daad op een exact moment in de tijd? Hoe wordt besloten wat
de eindbestemming is en hoe wordt daar naartoe genavigeerd?
Dus, hoewel deze computermodellen handig zijn om te
verklaren hoe deze acties mogelijk worden uitgevoerd, kunnen
ze niet verklaren waarom deze biologische fenomenen in de
eerste plaats ontstaan.
De huidige biologische theorieën verschaffen ook zeker geen
duidelijkheid over het hoe en waarom van de basisfuncties van
het menselijk lichaam. Ze geven bijvoorbeeld geen verklaring
hoe het menselijk lichaam kan functioneren als een object dat
warmte produceert. Koudbloedige soorten lijken te voldoen aan
de tweede hoofdwet van de thermodynamica, maar
warmbloedige soorten niet. Warmte wordt verondersteld zich
volgens bepaalde regels te verspreiden en het vasthouden van
de lichaamswarmte met een speling van 1 graad Celsius is geen
sinecure, vooral als het aantal cellen in het lichaam in
aanmerking wordt genomen en de enorme verscheidenheid aan
externe temperaturen waar het menselijk lichaam aan wordt
blootgesteld.
De gangbare verklaring over hoe het menselijk zenuwstelsel
functioneert, is ook niet bijzonder bevredigend. Volgens de
huidige denkwijze zijn zenuwen een soort aan- en
uitschakelaars en gedragen de neuronen zich als draden die de
zenuwen verbinden. Daarom kan het brein met een computer
worden vergeleken. Als het zenuwstelsel zich echter louter
bezighield met ionen en de transmissie van elektrochemische
signalen dan zou het toch zeker als een aaneengesloten
systeem zijn ontworpen. In werkelijkheid is het zenuwstelsel
geen ononderbroken geheel; eerder een verzameling van
subtiele vezels die door het hele lichaam verspreid liggen.
Er is heel veel onderzoek gedaan waarbij deze vezels
nauwkeurig werden bestudeerd en er zijn pogingen gedaan om
via de vezels paden te vinden naar bepaalde gebieden in het
brein. Daarbij werd geopperd dat het zenuwstelsel via neurale
transmissie zou moeten werken op verschillende snelheden,
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variërend van snel tot langzaam op een manier die gerelateerd
is met de diameter van de besturende axon. Dat zou echter de
coördinatie van praktisch alle handelingen onmogelijk maken.
Iedereen die wel eens een balletdanser of een Olympische
turnster heeft bewonderd kan zien dat daar een enorm hoog
niveau van precisie voor nodig is. Zou dit niveau van haarfijne
precisie echt kunnen worden aangestuurd door een aantal aanen uitschakelaars? Of zou de niet aaneengesloten vorm van het
zenuwstelsel beter beschreven kunnen worden in de termen
van het kwantumsysteem dat ogenblikkelijk via velden
informatie kan overbrengen? Als we kijken naar de structuren
van het brein – met zijn holtes, gerichtheid en plaatsing van de
vloeistoffen – en de ladingen die door het zenuwstelsel worden
veroorzaakt, is het niet moeilijk te zien dat alle elementen
aanwezig zijn die nodig zijn om een complex veldsysteem voor
het overbrengen van informatie te formeren.
Deze voorbeelden en nog ontelbare andere, leiden tot de
conclusie dat de huidige manier waarop we levende organismen
bekijken niet geheel toereikend is en dat een benadering die
alles meer tot één geheel maakt hard nodig is. Veel van de
ideeën die in de voorafgaande hoofdstukken zijn besproken –
zoals de morfogenetische velden van Sheldrake, de gestuurde
intentie van Tiller en de diverse apparaten voor bioresonantie –
worden door de hedendaagse medische beroepsgroep niet van
harte aanbevolen. Volgens Peter Fraser, een onafhankelijke
Australische onderzoeker, komt dat gedeeltelijk omdat het
moeilijk is om natuurlijke therapieën en alternatieve ideeën uit
te leggen in de taal die door de conventionele wetenschap en
geneeskunde wordt gehanteerd. Hij zegt dat er een kloof is
tussen die twee disciplines die moeilijk te overbruggen is
vanwege het gebrek aan een gezamenlijke terminologie. In de
volgende pagina’s zullen we het werk van een aantal
onderzoekers bekijken die geprobeerd hebben dat gat te
dichten.
Non-lokale informatieoverdracht
Voor veel van de fenomenen die we in Paragraaf A hebben
besproken en in de bovengenoemde voorbeelden van wat in de
natuurlijke wereld mogelijk is, moet een bliksemsnelle
58

communicatie op afstand plaats vinden. Veel van de recente
ontwikkelingen in de fysica hebben aangetoond dat deze ‘nonlokale’ communicatie mogelijk is. In simpele woorden: ‘nonlokaal’ betekent dat informatie op een of andere manier door de
ruimte en tijd kan worden overgebracht, zonder een ons
bekend mechanisme (want het moet sneller gaan dan de
lichtsnelheid, die als de uiterste grens van de
bewegingssnelheid wordt beschouwd).
De vraag van de sneller-dan-licht communicatie leek te worden
beantwoord toen Einstein in de jaren 1930 de fundamentele
principes van de kwantumtheorie begon te betwijfelen. Hij
geloofde dat de kwantumtheorie zoals die door Bohr en
anderen was ontwikkeld - en op dit moment de geaccepteerde
visie op de kwantumtheorie is – niet compleet was en in de
toekomst zou worden verbeterd. Samen met Boris Podolsky en
Nathan Rosen stelde Einstein in 1935 een gedachte-experiment
voor dat bekend zou worden als de EPR-paradox (naar de
initialen van de drie wetenschappers). We zullen dat gedachteexperiment hier niet uit gaan leggen, maar volstaan met te
zeggen dat het de aandacht trok van vele wetenschappers, die
vervolgens probeerden te bewijzen of ‘actie op afstand’ (nonlokaliteit) mogelijk was of niet.
In 1982 in Parijs werd een opmerkelijk experiment uitgevoerd
door een onderzoeksteam onder leiding van de fysicus Alain
Aspect. Dit ingenieuze experiment, dat was gebaseerd op de
EPR-paradox en een aan John Bell ontleent
ongelijkheidprincipe, was het eerste dat het principe van de
kwantumverbondenheid ‘bewees’. Kwantumverbondenheid is
een eigenschap die het mogelijk maakt dat twee deeltjes zich
gedragen als één, hoe ver ze ook van elkaar verwijderd zijn. De
resultaten van het Aspect’s experiment toonde duidelijk aan dat
subatomaire deeltjes die met elkaar verbonden waren geweest
en vervolgens gescheiden op een bepaald fundamenteel niveau
met elkaar verbonden blijven. Een recenter experiment naar
kwantumverwikkeling, waarvan verslag werd gedaan in de New
Scientist van juni 2003, werd uitgevoerd door een Oostenrijks
onderzoeksteam onder leiding van Marcus Aspelmeyer. Zij
zonden gecorreleerde fotonen met succes naar
tegenoverliggende oevers van de rivier de Donau zonder het
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gebruik van glasvezels. Elk jaar verschijnt er meer
wetenschappelijk bewijs dat de theorie van de onderlinge
kwantumverbondenheid van het universum ondersteunt.
David Bohm en zijn postdoctoraal student Yakir Aharonov
voerden in 1959 een experiment uit dat deze visie
ondersteunde. Zij ontdekten dat in bepaalde omstandigheden
elektronen in staat zijn om de aanwezigheid van een naburig
magnetisch veld te ‘voelen’, zelfs als ze zich door gebieden in
de ruimte verplaatsten waar de kracht van het veld nul is; een
principe dat nu het Bohm-Aharonov effect wordt genoemd. Dit
voorbeeld en andere van onderlinge kwantumverbondenheid
brachten Bohm ertoe zijn theorieën te ontwikkelen betreffende
de impliciete orde in de wereld van de materie en, bij
uitbreiding, in alle biologische systemen.
Biofotonen
Biofotonen zijn menselijke cellen die licht afscheiden. Professor
Fritz-Albert Popp, vice-president van het International Institute
of Biophysics is een pionier in het biofotonische onderzoek en
heeft dit fenomeen al begin jaren 1970 experimenteel
aangetoond.
In 1976 ontwikkelden Popp en Ruth een zeer gevoelige
experimentele uitrusting die zeer lage niveaus van
lichtafscheiding kon meten in het menselijk lichaam en andere
levende organismen. Ze toonden het bestaan aan van een
zwakke maar permanente lichtafscheiding in het waarneembare
veld (400-800 nanometer) van plantaardige en dierlijke cellen
en weefsels. Zij bedachten de term ‘Biofotonen’ om uitdrukking
te geven aan de biologische oorsprong en het kwantumkarakter
van deze straling. Sinds deze ontdekking is er grondig
experimenteel bewijs gepubliceerd dat aantoont dat DNA een
van de bronnen van de biofotonen is en dat er structuur zit in
het biofotonische veld. Daarnaast is er ook bewijs dat het idee
ondersteunt dat de biofotonen verantwoordelijk zijn voor het in
gang zetten van bepaalde biochemische reacties in en tussen
de cellen. De onderzoeksgroep van Popp heeft ook gedurende
meerdere maanden biofotonische metingen vastgelegd van het
gehele menselijke lichaam. Deze metingen wezen uit dat het
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biofotonische veld al de biologische ritmes weerspiegelt en
tevens de links-rechts symmetrie van corresponderende punten
in het lichaam van gezonde mensen.
Cyril W. Smith, een Britse biomedische technicus en
natuurkundige voert al sinds begin jaren 1970 experimenten uit
op dit gebied. Dankzij zijn achtergrond als docent elektronica
en elektrotechniek kon hij radiësthetische technieken
ontwikkelen die er specifiek op gericht waren om ‘subtiele’
elektromagnetische velden en stralingen te onderzoeken. Sinds
1973 heeft hij aan het hoofd gestaan van studies naar de
interactie van coherente elektromagnetische velden met
levende systemen en biologische stoffen. Hij is tot de conclusie
gekomen dat levende systemen een karakteristiek patroon van
frequenties voortbrengen die een weergave zijn van hun
elektrochemische activiteiten. Deze frequenties zijn sterk
genoeg om waarneembare synchronisaties teweeg te brengen
bij kikkervisjes in de nabijheid van geel licht. Smith
veronderstelt dat er biocommunicatie is tussen organismen als
ze in de nabijheid zijn van licht en een zwak elektromagnetisch
veld. Hij oppert dat deze onzichtbare informatieoverdracht tot
stand wordt gebracht door de macroscopische systemen die
afhankelijk zijn van fotonenuitwisseling in de nabijheid van
magnetische vectorpotentialen. Zijn theorie heeft duidelijke
overeenkomsten met het biofotonenconcept van Popp.
Biologische supergeleidende banen
Matti Pitkanen, een Fins theoretisch fysicus, veronderstelt dat
veel principes van de kwantumfysica toepasbaar zijn op
biologische systemen. Hij oppert dat in de biologie
informatieoverdracht plaatsvindt via een supergeleidende baan
en dat elektronen en fotonen de dragers van deze informatie
zijn. Zijn werk werd bevestigd door experimenten die in de
jaren 1970 werden uitgevoerd door Freeman W. Cope. Cope
heeft cruciaal werk verricht in het verbinden van de fysica en
de biologie en ontwikkelde een theorie over vaste stoffen bij
biologische processen. Hij concludeerde dat de activiteit in de
cel niet alleen elektrochemisch was, en observeerde de
celfuncties alsof de organellen driedimensionale halfgeleiders
waren. Zijn theorie suggereert dat alle structuren binnen een
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cel zich in een veld bevinden waarin een voortdurende
interactie plaatsvindt tussen alle subatomaire deeltjes, niet
alleen tussen ladingen op de elektronen. Cope publiceerde in
1978 een verhandeling waarin hij aantoonde dat gehydrateerde
nucleïnezuren of droge melanine een lage frequentie geluid
voortbrengen bij metingen van elektrische geleidingen,
wanneer ze aan magnetische velden op kamertemperatuur
worden blootgesteld. Hij concludeerde hieruit dat
supergeleiding plaatsvond in levende systemen in de nabijheid
van een magnetisch veld, analoog aan de supergeleiding in
metalen bij zeer lage temperaturen. Zijn algemene visie was
dat supergeleidende banen een belangrijke sturende rol
vervullen in biologische functies.
Een nieuw biologisch model
Al deze onderzoekers en die in voorafgaande hoofdstukken
lijken allen volgens dezelfde lijnen te denken: dat er een
bepaalde functie, veld of energie is dat de biologische systemen
bestuurt, anders dan of als aanvulling op de biochemische en
fysische systemen. Na bijna dertig jaar onderzoek heeft Peter
Fraser nu een geavanceerd model opgesteld om de
fysiologische fenomenen van het menselijk lichaam te
verklaren, gebaseerd op het meetbare QED Body Field. Het
Fraser-model verenigt een aantal van de eerder in dit boek
besproken concepten met andere uit de traditionele biologie. In
feite vormt zijn theorie een brug tussen biologie en fysica en in
de volgende hoofdstukken van dit boek wordt deze brug voor u
geschetst.
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Hoofdstuk 7
Het in kaart brengen van het Human Body Field
‘Je kunt niet zeggen dat A van B is gemaakt en vice versa.
Alle massa is wisselwerking.’

- Richard Feynman, Nobelprijswinnaar
Het merendeel van de mensen beschouwt de natuurkunde, de
biologie en de traditionele geneeskunde als afzonderlijke
disciplines met weinig tot geen wisselwerking. Maar het is
duidelijk dat er tussen deze gebieden op een functioneel niveau
verbanden moeten zijn. Dit concept wordt verder uitgewerkt in
de radicale Body Field theorie die Peter Fraser heeft opgesteld.
Teneinde de complexe ideeën die Fraser introduceert te
begrijpen, is het eerst nodig om de achtergrond en de
ontwikkeling van de technologie samen te vatten die tot dit
baanbrekende werk heeft geleid.
Achtergrond van Frasers werk
De Human Body Field theorie is geworteld in de technieken van
de alternatieve geneeskunde. Fraser heeft een groot deel van
zijn leven gewijd aan het bestuderen van deze uiteenlopende
disciplines. Hij is ervan overtuigd dat ze kunnen worden
verenigd en op een meer wetenschappelijke wijze kan worden
uitgelegd dan momenteel het geval is.
Het eerste alternatieve geneeskundige systeem dat aandacht
verdiend is de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM). Het
traditionele acupunctuursysteem ontstond ca. 3.000 jaar
geleden in China. De theorie van dit geneeskundige systeem
wordt in een oude tekst genaamd ‘Basisvragen van de
Inwendige Geneeskunde’ van de Gele Keizer uitgelegd. Deze
tekst wordt, ondanks zijn leeftijd, nog steeds in tertiaire
instellingen gebruikt. Maar wanneer we naar een bevredigende
wetenschappelijke verklaring voor de acupunctuur zoeken
vangen we bot. Het overgrote deel van de traditionele
geneeskunde accepteert het bestaan van ‘energiebanen’ binnen
het lichaam niet (ondanks alle regulier wetenschappelijk
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bewijzen anno 2007). Maar ondanks de over het algemeen
kritische houding van de heersende stromingen binnen de
geneeskunde, zijn bepaalde aspecten van de acupunctuur
recentelijk binnen de periferieën van de conventionele
geneeskunde ingebed geraakt. Anesthesie middels acupunctuur
is bijvoorbeeld goed gedocumenteerd en in veel landen een
geaccepteerd medisch hulpmiddel. De therapie bestaat uit het
op bepaalde punten van het spierweefsel inbrengen van dunne
naalden. Na zo’n twintig minuten van herhaalde, sterke
acupunctuurstimulering is het verdovende effect meetbaar.
Hoe werkt het? Men heeft ontdekt dat anesthesie middels
acupunctuur ervoor zorgt dat de hersenen endorfine afgeven.
Dit zijn opiumachtige chemicaliën die verband houden met
pijngewaarwording. Op het eerste gezicht lijkt dit een
bevredigende verklaring, maar dan rijst toch de vraag hoe het
stimuleren van acupunctuurpunten op het lichaam de hersenen
kan beïnvloeden. Is er een directe verbinding tussen die punten
en de hersenen? Zo ja, waarom kunnen anatomen die niet als
werkelijke fysieke structuren binnen het lichaam vinden? Nog
een voorbeeld: stimulering van een acupunctuurpunt op de
kleine teen zorgt ervoor dat de hypofyse een hormoon
genaamd oxytocine afgeeft. Een van de werkingen van dit
hormoon is dat ze tijdens de bevalling voor ontspanning van de
uterus zorgt. Maar er is geen zenuw die de kleine teen met de
uterus verbindt, dus hoe kan acupunctuur dit resultaat
opleveren? Het is duidelijk dat er veel vragen over het ‘hoe’ van
acupunctuur zijn die niet te beantwoorden zijn. NES biedt een
verklaring.
Het tweede systeem dat aandacht verdiend is de
kruidengeneeskunde, waarmee over de hele wereld binnen de
meeste traditionele beschavingen goede resultaten worden
geboekt. Het derde systeem is de homeopathie, die we al
eerder kort hebben besproken. Homeopathie werd in de
achttiende eeuw in Duitsland door Dr. Samuel Hahnemann
ontwikkeld en betreft voornamelijk een reeks verdunningen van
kruiden en mineralen. De homeopathie en de
kruidengeneeskunde kan men als verwant beschouwen,
aangezien ze beide de geneeskundige eigenschappen van
stoffen opwekken die in de natuur worden aangetroffen. Echter,
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de kruidengeneeskunde kan binnen een wetenschappelijke
context worden verklaard door eenvoudigweg de chemische
componenten van een stof te analyseren, en vervolgens de
actieve ‘ingrediënten’ die met de chemische fysiologie van het
lichaam een reactie aangaan te isoleren. Bij homeopathie
worden de actieve ingrediënten van de stof in kwestie echter zo
vaak verdund dat, statistisch gesproken, er een zeer kleine
waarschijnlijkheid is dat er zelfs maar een molecule in de
oplossing is achtergebleven om fysiek met het lichaam in
wisselwerking te treden. De standaardverklaring binnen de
homeopathie is dat het herhaaldelijk schudden van de oplossing
op de een of andere manier de informatie of de trilling van de
oorspronkelijke stof in de homeopathische remedie kan
‘imprinten’. Maar wat houdt dit werkelijk in?
Om een begin van een antwoord te krijgen, moeten we ons in
het rijk van het kwantum wagen. Peter Fraser begon zijn
onderzoek (meer dan 25 jaar geleden) door de Traditionele
Chinese Geneeskunde (TCM), de homeopathie en de
kwantumfysica te verenigen door de meridiaansystemen van de
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) in termen van
magnetische vectoren te beschrijven. Hij kon rechtstreeks
magnetische vectoren inprinten in een reeks ampullen die de
verschillende acupunctuurmeridianen binnen het lichaam
vertegenwoordigen, en kon vervolgens verbanden leggen
tussen deze meridianen en het gehele Human Body Field.
Sindsdien heeft hij echter ontdekt dat het meridiaansysteem
slechts een klein onderdeel uitmaakt van het gehele Human
Human Body Field (de bijzonderheden komen later aan bod).
Eenvoudig gesteld lieten de resultaten van zijn onderzoeken
zien dat het Body Field kan worden beschreven in termen van
een kwantumelektrodynamisch (QED) veld dat verantwoordelijk
is voor het aansturen van de communicatie in biologische
systemen.
Geschiedenis schrijven – Het beschrijven van de
structuur van het Human Body Field
Van Frasers aanvankelijke bevindingen werd verslag gedaan in
het Pacific Journal of Oriental Medicine, maar zijn onderzoek
ging door. Vanaf het begin van zijn onderzoeksprogramma in
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de vroege jaren 1980 tot nu, heeft hij vele jaren besteed aan
het verrichten van onderzoeken die zo duidelijk mogelijk de
aard en structuur van het Human Body Field moesten schetsen.
Fraser begon met het verder ontwikkelen van het werk van de
Duitse dr. H.S. Schimmel; Schimmel ontdekte hoe hij
energetische replica’s van de Chinese acupunctuurmeridianen
kon vervaardigen. Hij maakte zijn replica’s door eenvoudigweg
de bestaande geneeskundige stoffen te koppelen met die
symptomen of aspecten van de meridianen die vanuit China in
het Westen terecht waren gekomen. En hij koos geneeskundige
stoffen uit zowel het dieren-, planten- als mineralenrijk, zodat
elke analoge structuur van een meridiaan uit drie componenten
bestond. In totaal maakte Schimmel twaalf analoge structuren,
waarbij hij tevens experimenteel gebruik maakte van Ren Mai
en Du Mai.
Fraser betwistte echter een van Schimmels
‘meridiaancomplexen’, zoals ze werden genoemd, omdat de
Galblaasmeridiaan nooit toereikend bleek. Fraser besloot een
geheel nieuwe serie analoge structuren te maken van de
acupunctuurpunten zelf – en hiermee werd het probleem om te
bepalen wat een meridiaan en wat een acupunctuurpunt is van
primair belang. In de loop van de tijd werd Fraser duidelijk: het
verschil is dat elk punt langs een meridiaan
gemeenschappelijke informatie vervoert, en het is de
gemeenschappelijkheid van de informatie langs de
verschillende punten die een ‘meridiaanbaan’ vormt. De nieuwe
meridiaancomplexen die Fraser samenstelde, werden nooit
commercieel gebruikt en leken veel op die van Schimmel,
alleen groeiden ze na verloop van tijd uit tot maar liefst 96
meridianen, in plaats van de oorspronkelijke 12 die de basis
vormen van het Traditionele Chinese acupunctuursysteem.
Maar niemand had behoefte aan een systeem met 96
meridianen. Het was gewoonweg te ingewikkeld om in de
praktijk toe te passen. Toch vormden deze de basis voor
Frasers voortdurend onderzoek naar de structuur van het
Human Body Field.
Fraser ontdekte een bijzonder merkwaardig aspect aan de
meridianen waardoor hij zich ging realiseren dat de
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acupunctuurmeridianen een innerlijke structuur bezaten: ze
leken gekwantiseerd. Met reden kunnen we ‘leken’ zeggen,
omdat de kwantummechanica over het eigenaardige gedrag
van subatomaire deeltjes gaat en hun zonderlinge vermogen
om van het ene afzonderlijke energieniveau naar het andere te
springen (elk niveau of afzonderlijk ‘pakket’ energie is een
kwantum). Dit gespring kon nooit aan zoiets efemeers als een
Body Field systeem worden toegeschreven – tenzij het gehele
systeem afhing van de beweging van deze verschillende typen
subatomaire deeltjes binnen een veld.
Het wonderlijke feit dat Fraser opmerkte was dat de Dunne
Darmmeridiaan, wanneer deze in een ampul alcohol werd
teruggebracht tot een reeks magnetische vectorinformatie,
energetisch met de Hartmeridiaan kon worden gelijkgesteld als
twee ampullen Dunne Darmcomplex in de test werden gebruikt.
Iedereen die Schimmels ampullen in huis heeft, kan deze
eenvoudige test zelf uitvoeren. Twee ampullen Dunne
Darmcomplex komen overeen met een ampul
Hartmeridiaancomplex. En ja, er zijn meer verbanden! Fraser
ontdekte dat drie ampullen Dunne Darmcomplex – die van
zichzelf of die van Helmut Schimmel – een reactie aangingen
met het Miltmeridiaancomplex. Het bleek zelfs dat alle twaalf
meridiaancomplexen konden worden geordend door middel van
deze methode van ogenschijnlijke kwantisatie.
Fraser ontdekte dat er twee soorten structuren waren die
middels experimenten konden worden aangetoond: 1) de
eerste meridiaan was een component van alle
achtereenvolgende meridianen, en 2) dit verbindingspatroon
vormde een soort rationele orde van de meridianen, een orde
die overeenkwam met een van de orden van de meridianen
zoals in de oude teksten uiteengezet door de Chinese meesters
van de acupunctuur.
Fraser gebruikte zijn bevindingen om een theorie te
ontwikkelen waarmee hij kon verklaren waarom bepaalde
combinaties van acupunctuurpunten specifieke effecten op
specifieke organen hadden, effecten die tot dan toe
onverklaarbaar waren geweest. Hij ontdekte in wezen dat hij de
aantallen van de meridianen kon optellen en zelfs aftrekken om
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bepaalde voorspelbare resultaten op andere meridianen te
verkrijgen. De theorie die hij door deze
overeenstemmingexperimenten formuleerde, kwam overeen
met de acupunctuurtheorie zoals deze door sommige
groeperingen in China wordt onderwezen.
Van de Homeopathie naar de Isopathie
Toch was Fraser ondanks alle vooruitgang die hij had geboekt
niet gelukkig met de wijze waarop deze analoge structuren van
de meridianen werkten, omdat de theorie voorspelde dat ze
therapeutisch veel krachtiger zouden moeten zijn dan de
praktijk uitwees. Daarom besloot hij ze een fase verder te
voeren. Hij vroeg zich af waarom iedereen ophield bij het idee
van analoge structuren, wanneer het mogelijk zou zijn
equivalenten van deze voorlopers van het Body Field te
verkrijgen uit de lichaamsweefsels zelf. Dus bestelde hij bij een
leverancier van homeopathische middelen een volledige set
lichaamsweefsels van een menselijk lijk die op de juiste wijze
waren gepotentieerd. Het waren er honderden en het nam vele
maanden in beslag om ze allemaal te onderzoeken en er achter
te komen welk weefsel met welke meridiaan verband hield.
(Zijn overeenstemmingtechniek toonde aan waar
‘communicatie’ - bij gebrek aan een beter woord - plaatsvond).
De resultaten waren verbluffend. Wanneer meridianen met
lichaamsweefsels werden vergeleken, waren de resultaten altijd
hetzelfde, dat wil zeggen: sommige hielden altijd en alleen
verband met hartspierweefsels terwijl andere typen alleen
overeenkwamen met de bindweefsels binnen het lichaam!
Bindweefsels zijn wijd verspreid binnen het lichaam, en uit
Frasers experimenten leek naar voren te komen dat vele typen
bindweefsels allemaal samenwerkten om een
communicatiesysteem binnen het lichaam te vormen, al had
Fraser op dat moment geen idee om wat voor soort
communicatie het ging.
Eigenlijk had Fraser de informatie van de lichaamsmeridianen
van de traditionele acupunctuur omgezet in isopathische
‘remedies’. Het waren er onmetelijk veel en deels om die reden
werden ze nooit commercieel ingezet. Een tweede reden was
dat het moeilijk was vergunningen te verkrijgen om
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lichaamsweefsels in remedies te gebruiken. Maar in theoretisch
en experimenteel opzicht had Fraser echter het punt bereikt
waarop hij een ‘beeld’ van het Body Field kon formeren uit de
werkelijke delen van het lichaam, in plaats van alleen maar te
zien hoe een of andere zeldzame plant, een zware specerij, of
zelfs een mineraal van invloed kon zijn op het lichaam. Vele
jaren onderzoek gingen voorbij, gedurende welke Fraser zijn
kennis van het Body Field en zijn ‘remedies’ als therapeutische
basis in zijn praktijk in New South Wales gebruikte. (Een
volledig verslag van zijn experimenten is in het Pacific Journal
of Oriental Medicine gepubliceerd.)
Ondanks al zijn onderzoek wist Fraser nog steeds niet echt wat
een meridiaan werkelijk was. Hij had het gevoel dat zijn
onderzoek zich op een dood spoor bevond. Ook al gaf hij al
dertien jaar les in acupunctuur en was hij hoofd van de
acupunctuuracademie die hij in Melbourne, Australië had
opgericht, had hij geen flauw idee wat meridianen waren, hoe
ze tot stand kwamen, wat ze deden, wat voor soort energie ze
vervoerden en zelfs niet waarom we ze niet kunnen zien. Fraser
had openlijk het gebrek aan theoretische en experimentele
kennis in zijn discipline toegegeven, terwijl zijn leraren en
anderen dat niet hadden gedaan uit angst om door zowel
collega’s als studenten aan de schandpaal te worden genageld.
Sterker nog, Fraser had altijd het bestaan ontkend van bioenergie en zelfs van Qi, de mysterieuze energie die door de
zogenaamde meridianen zou stromen en die kon worden
beïnvloed door zogenaamde acupunctuurpunten, die duidelijk
overeenkomsten met de essentiële energie van homeopaten
vertoonde. Fraser was een baanbrekende acupunctuurleraar in
Australië en in die functie schreef hij een artikel waarin hij in
feite stelde dat er maar een beperkt aantal energie-uitingen
bestaat, en dat deze bekend zijn bij en beschreven zijn door
mensen die ook wel natuurkundigen worden genoemd. Het is
hun taak om in wiskundige termen uit te leggen wat er tijdens
de interactie tussen energieën gebeurt. En Qi is niet een
energie waarvoor natuurkundigen wiskundige vergelijkingen
hebben opgesteld, toen niet en nu niet. Niet dat Fraser niet
geloofde in het bestaan van een onbekende energie, maar hij
vond dat wij niet onze toevlucht moesten nemen tot de
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metafysica om het uit te leggen. Hij geloofde dat er een
natuurkundige verklaring was.
Maar Fraser kende geen andere manier om over meridianen te
praten en dus was hij genoodzaakt deze bijna metafysische taal
- zoals de term Qi - te gebruiken. Toen Fraser Professor Bevin
Reid uit het Australische New South Wales ontmoette, lachte
deze hem smalend uit om zijn terminologiegebruik, die hij
onbegrijpelijk en wollig noemde - dezelfde terminologie waar
Fraser dertien jaar aan had gewerkt en die onderdeel vormde
van een door hem geschreven acupunctuurcursus op
universitair niveau waartegen iedere arts in Australië en vele
academici zich verzetten. Toch had Reid wel gelijk en Fraser
wist dat ook. Hij raakte moedeloos en gefrustreerd. Vele jaren
had hij besteed aan iets waarover hij nooit iemand behalve
homeopaten en acupuncturisten kon vertellen. Hij wist dat als
er geen sprake is van ‘wetenschap’, we het over filosofie
hebben en dat, zei hij vaak gekscherend, is wat je verzint
wanneer je niet kunt meten waar je het over hebt!
Reid was een non-conformistische wetenschapper, al had hij
bekendheid verworven op het gebied van magnetisme en de
verbanden, zoals ze in die tijd aanwezig waren, tussen de
biologie en de natuurkunde. Hij had universitaire graden in de
geneeskunde en de diergeneeskunde en vele jaren
postdoctorale ervaring in de oncologie. Hij was een onstuimige
en prikkelbare man die vele van zijn meer conventioneel
gezinde collega’s had gechoqueerd met zijn theatrale, en
volgens sommige belachelijke, experimenten waarin hij werking
op afstand en andere kwantumfenomenen had onderzocht die
verband hielden met biologie en fysiologie.
Ook al had Reid Fraser uitgelachen om zijn terminologie, hij
was toch zeer geïnteresseerd in Frasers werk met betrekking
tot de meridianen. Een aantal jaar financierde hij op gulle wijze
Frasers werk omdat hij het idee had dat Fraser onderliggende
structuren in het Body Field vaststelde en regels en zelfs wetten
formuleerde over hoe het veld werkte.
Toch was Frasers briljante loopbaan in zekere zin ineengestort
en zijn enige troost was Reid, een zonderlinge en nu
70

gepensioneerde bioloog en wetenschapper. Maar het zou een
fortuinlijke botsing blijken, want Reid veranderde voor altijd het
aanzien van wat Fraser aan het doen was.
Fraser gaf niet toe aan de frustratie dat het hem niet lukte een
levensvatbare theorie te ontrukken aan het bewijs dat hij over
de relatie tussen meridianen en het Body Field had verzameld.
Met hernieuwde kracht stortte hij zich op nieuwe gebieden: het
herzien van zijn terminologie; het lezen van
onderzoeksartikelen over uiteenlopende gebieden; elke ochtend
voor het ontbijt twee uur lang aan de telefoon met Reid over de
kwantumfysica spreken; het verrichten van nieuwe
experimenten; en een nieuwe vorm geven aan zijn
onderzoeksinspanningen zodat (om het maar cru te zeggen)
ergens iemand anders (behalve hij en Reid) zou begrijpen wat
hij aan het doen was.
Van de Isopathie naar fysische structuren in de ruimte
Fraser was op zoek naar het ‘Controlesysteem’ van het gehele
lichaam, dat wanneer het gecorrigeerd werd niet alleen de wijze
waarop de fysiologie functioneerde diepgaand zou beïnvloeden,
maar die correctie ook blijvend zou maken. Als hij gelijk had in
zijn manier van denken en onderzoeken, dan zouden de
‘remedies’ die hij vervaardigde goed moeten werken. Het waren
tenslotte preparaten die gebaseerd waren op de metingen van
het Body Field en ze waren getransformeerd door informatie die
gebaseerd was op de werking van de lichaamscellen.
Maar aanvankelijk werkten ze niet zo goed als verwacht. Ze
werkten beter dan de traditionele homeopathie, maar vaak niet
met het spectaculaire gemak dat volgens de theorie en de
experimenten mogelijk zouden zijn. Gedurende tien jaar werk
(van 1993 tot 2003) gooide Fraser zijn onderzoeksnet steeds
verder uit naarmate het duidelijk werd dat er iets ingrijpends
moest gebeuren om ze beter te laten werken. Er moest een
stukje ontbreken aan Frasers theorie van het Body Field.
Het was tijdens deze intensieve tienjarige studie dat hij de
‘padintegralen’ tegenkwam; complexe wiskundige reeksen
ontwikkeld door de vooraanstaande natuurkundige Richard
Feynman, die de padintegralen had ontwikkeld om te kunnen
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verklaren waar het elektron op elk moment in de tijd kon
worden aangetroffen. Fraser vond deze onderzoeksrichting
vooral interessant omdat het liet zien hoe patronen konden
worden gevormd van schijnbare beweging van subatomaire
deeltjes in de ruimte. Ook onderzocht hij binnen de wetenschap
onverklaarde verschijnselen zoals sonoluminescentie – een
verschijnsel dat plaatsvindt wanneer geluidsenergie bij een
bepaalde frequentie in een bepaalde vloeistofoplossing wordt
geïntroduceerd waardoor fotonen worden afgegeven. Fraser
wist dat lichaamscellen zijn ondergedompeld in vloeistof, dat ze
met regelmaat fotonen afgeven en dat dit ‘licht’ door een
Duitse dokter, Fritz-Albert Popp, gemeten was. Maar
uiteindelijk ontdekte hij dat de natuurkunde geen goed
uitgewerkte theorie voorhanden had over hoe subatomaire
deeltjes zich bij lage energie gedragen. Er was alleen maar de
nogal prohibitieve Onzekerheidsrelatie van Bohr en Heisenberg
dat tot het ‘meetbaarheidprobleem’ leidde; het raadsel van het
golf-deeltje-dualisme en hoe de golffunctie wordt opgevouwen
zodat ofwel een golf ofwel een deeltje wordt gemeten.
Fraser had het gevoel dat het probleem van het golf-deeltjedualisme, net als Einstein en anderen ook hadden gedacht, een
zwakke plek in de kwantumtheorie was. In de wetenschap
wordt vaak naar zwakke plekken gezocht, omdat daar de
theorie incompleet zou kunnen zijn en nieuwe informatie kan
worden geplaatst. Er zijn veelbetekende aanwijzingen dat er
een leemte in de kennis is, bijvoorbeeld:
Niemand wil het erover hebben.
Het wordt omgeven door een wollige theorie, zoals
Heisenbergs Onzekerheidsrelatie en de Kopenhagen
Interpretatie van het kwantum.
Er is sprake van wiskunde die geen echte omzetting naar
heldere constanten kent: de Heisenberg-theorie leidde tot
vergelijkingen die door oneindigheden werden geplaagd,
iets waarmee Feynman zich bezig hield en wat hem ertoe
dreef zijn nieuwe benadering van de kwantummechanica
en kwantumelektrodynamica te ontwikkelen.
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Niemand weet hoe het verschijnsel nauwkeurig kan
worden gemeten.
We moeten er natuurlijk ook wel rekening mee houden dat als
een ontdekking werkelijk nieuw is, er niets in de literatuur over
te vinden zal zijn, aangezien niemand het probleem heeft
onderkend en daarom ook niemand er een antwoord op heeft
gezocht.
Dus wat, vroeg Fraser zich af, is het probleem? We lijken paden
te hebben waaraan subatomaire deeltjes in de ruimte in de
virtuele wereld ‘de voorkeur geven’; deze deeltjes vervoeren
misschien belangrijke informatie binnen de biologie en niemand
weet hoe ze moeten worden beschreven of gemeten. Al wil
geen enkele studie het hebben over de structuur van het
elektron (het is gewoon een geladen deeltje), wordt in feite ook
in geen enkel werk beweert dat het niet mogelijk is dat het een
structuur heeft in het werkelijke deeltje of in de virtuele
verschijningsvorm.
In 2002, terwijl dit allemaal tot Frasers hersenen doordrong,
ontmoette hij Harry Massey. Fraser was goed op weg om Harry
Massey - die zelf al langdurig bezig was greep te krijgen op de
ruimtetheorie in de fysica en het rijk van het virtuele – zover te
krijgen dat hij hem hielp met de formulering van de ‘kaart’ van
het Body Field. Tijdens zijn discussies met Massey kwam Fraser
tot een inzicht en misschien wel het grootste van zijn leven: hij
realiseerde zich dat hij natuurkundige constanten van het
gedrag van energie in de ruimte in ‘compartimenten’ kon
meten.
Na zijn terugkeer naar Australië voerde hij het onderzoek uit
dat aantoonde dat - terwijl hij dacht dat hij het equivalent van
twaalf chakra’s of belangrijke energiecentra mat - de
constanten die hij van zijn experimentele metingen had afgeleid
in werkelijkheid samenvielen met de 96 acupunctuurmeridianen
waarvan hij ooit had ontdekt dat ze samen het Body Field
vormen. En wanneer deze in ‘compartimenten’ werden
verenigd, deelden de 96 meridianen zich op elegante wijze op
in twaalf hoofdgroepen.
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Veel mensen zijn geïntrigeerd door de chakra’s; hoe ze
verbonden zijn met het lichaam en hoe ze binnen de bioenergetische geneeskunde functioneren. Ook Fraser was
geïntrigeerd geraakt; hij was zelfs bij Hindoe-goeroes op
consult geweest om zoveel mogelijk te weten te komen over
deze ‘energiewielen’, en vernam dat het eigenlijk sferische
veldstructuren zijn die van de achterkant naar de voorkant van
het lichaam lopen. Maar nu was het duidelijk dat het idee van
de natuurkundige constanten veel verder dan het concept van
de chakra’s ging. Frasers werkelijke metingen van de
traditionele chakra’s bevestigden wat velen hadden
gepostuleerd – ze vormen zich rondom zenuwvlechtwerken, net
als het hele Body Field moet doen. Maar wanneer energie zich
beweegt, creëert het een veld. Stationaire energie produceert
niets. Dus Fraser besloot dat we niet naar belangrijke
zenuwknooppunten keken, maar naar belangrijke structuren in
het Body Field. Het gevolg van Frasers nieuwe werk met
betrekking tot de natuurkundige constanten was dat zijn hele
Body Field test, die hem twintig jaar had gekost om te
ontwikkelen, opeens achterhaald was. Het moest worden
bewerkt om de constanten in te voeren als de basis van de
Body Field correctie en meting (en beoordeling).
Toen hij dit werk eenmaal had voltooid en dienovereenkomstig
nieuwe ‘remedies’ had vervaardigd, ontdekte Fraser dat de
nieuwe preparaten snelle en sterke effecten op het Body Field
hadden. Fraser en Massey voelden dat ze op het punt stonden
met succes een betrouwbaar geneeskundig apparaat te
vervaardigen, en het resultaat is de NES Professional, een
systeem dat nu door honderden klinische medici wordt
gebruikt. Zij geloven dat de NES Professional een echte
vooruitgang is in de bio-energetische wetenschap en een
effectief gezondheidsbeoordelingssysteem is dat de traditionele
geneeskunde aanvult.
Ook hun theorie is nu gemakkelijker te begrijpen. Wat zorgt
voor de organisatie van het Body Field? Waarom is
informatieoverdracht van levensbelang? Hoe werkt het? Hoe
draagt de afbraak van het Body Field bij aan ziekte? NutriEnergetics biedt een veelomvattende theorie die bevredigende
antwoorden geeft. Om het een niet-deskundige uit te leggen,
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maken we gebruik van een analogie. Stel je een enorme
concertzaal voor met structurele gebreken waardoor de
akoestiek beroerd is. Versterking van het geluid maakt de
vervormingen alleen maar erger. Dit is een analogie met de
oorzaak van alle ziekten: de wijze waarop geluid zich
voortplant, zorgt voor vervorming van de informatie. We zijn
niet zo ver verwijderd van Hahnemanns idee dat ziekte
veroorzaakt wordt door ‘ontstemming’ zoals hij het in zijn
klassieker, Organon der Heilkunst, noemde. Maar NES kan
verklaren waarom en hoe de ‘ontstemming’ plaats vindt,
namelijk door kwantumelektrodynamische eigenschappen in
het lichaam. Dit is revolutionair omdat wij een brug kunnen
slaan tussen biologie en natuurkunde door de biochemische
geneeskunde en de energetische geneeskunde te overbruggen.
De ‘ontstemming’ vindt niet door frequentievariaties plaats,
maar door de wijze waarop subatomaire deeltjes in de ruimte
zijn geordend. Frasers elegante en veelomvattende theorie van
het Human Body Field is op deze fundering gebouwd.
Kwantumchemie
NES toont aan dat het Body Field het hoofdbesturingssysteem
van de biochemische processen van het lichaam is. Op het
fundamentele niveau (kwantumchemie) gaan chemische
reacties over het maken en verbreken van chemische
verbindingen. Verbindingen en dus ook chemische reacties zijn
afhankelijk van de manier waarop elektronen zich binnen
atomen en moleculen organiseren. De regels over hoe nuclei en
elektronen zichzelf spontaan ordenen tot structuren in de
ruimte worden door de kwantumchemie bepaald. Deze
structuren kunnen verstoord raken door velden of kunnen een
kwantum aan energie ontvangen (bijv. van fotonen en
elektronen) waardoor ze zichzelf moeten reorganiseren (met
andere woorden, waardoor er een chemische reactie ontstaat).
Het Body Field is onafhankelijk (in staat zichzelf richting te
geven) omdat het inherente regels volgt die niet alleen bij de
structuren van het lichaam behoren, maar ook bij een aantal
van de fundamentele regels van de kwantumfysica zelf. Op het
kwantumniveau kan men moleculen als structuren in de ruimte
beschouwen, die wanneer zij op bepaalde wijzen op een lijn zijn
gebracht, in staat zijn tot interactie met andere structuren (en
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daardoor chemische reacties kunnen versnellen). Door zijn
structuur is het Body Field verantwoordelijk voor het regelen
van de elektronische structuur van moleculen in het lichaam,
dus controleert niet alleen de informatieoverdracht, maar
beïnvloedt ook alle chemische reacties. Daardoor kan het Body
Field als het hoofdbesturingssysteem van het gehele
metabolisme en de groei worden beschouwd. Dit model is deels
al eerder door andere wetenschappers verondersteld,
waaronder Matti Pitkanen en Freeman Cope. Cope verrichtte
onmisbaar werk in het verbinden van de natuurkunde en de
biologie en ontwikkelde een vaste-stof-theorie van biologische
processen. Hij concludeerde dat de activiteit binnen een cel niet
slechts elektrochemisch is, en bekeek de celfunctie alsof de
organellen driedimensionale halfgeleiders waren. Hij meende
dat alle structuren in de cel zich in feite in een veld bevinden
waarin een constante wisselwerking tussen alle subatomaire
deeltjes plaatsvindt, niet alleen tussen de ladingen van de
elektronen. Volgens hem spelen supergeleidende banen een
controlerende rol binnen de biologische werkingen. Het werk
van NES is daarop verder gegaan, aangezien wij werkelijk in
staat zijn geweest de structuur van het Body Field in kaart te
brengen, alsook welke delen ervan welke lichaamssystemen
reguleren.
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Hoofdstuk 8
Het meten van het Kwantumelektrodynamische
Body Field
“In feite proberen biologen zoveel mogelijk het leven te verklaren aan
de hand van de scheikunde, en zoals ik al eerder heb uitgelegd is
de kwantumelektrodynamica de theorie die ten grondslag ligt
aan de scheikunde.’

- Richard Feynman, QED:
De zonderlinge theorie van licht en Materie
Fraser had een manier nodig om het door hem opgestelde Body
Field te meten, en omdat er geen technologie bestond waarmee
hij dat kon doen, was hij gedwongen er een te verzinnen.
Inmiddels is die technologie vervangen door het NES
Professional System, maar we zullen toch een kort overzicht
geven van de ideeën die tot de ontwikkeling van dit
revolutionaire instrument hebben geleid.
Zoals al eerder kort is besproken, was de basis van het eerdere
apparaat een elektrodermaal testapparaat. Fraser kwam dit
soort apparaten ongeveer dertig jaar geleden voor het eerst
tegen. Hun werking bestaat uit het aan het licht brengen van
geringe veranderingen in de geleiding van de huid in de
aanwezigheid van licht en een zwak elektromagnetisch veld. Er
wordt van een ‘effect’ gesproken als er een beweging is van
meer dan 15 eenheden (op een schaal van 1-100) in het
geleidingsvermogen van de huid, wanneer een structureel
ingeprinte ampul aan het circuit wordt toegevoegd.
Er is al veel gespeculeerd over de werking van elektrodermale
testapparaten, ze worden slecht begrepen en vaak ten onrechte
als louter elektronische instrumenten gezien. (Conventionele
wetenschappers staan er zelfs geheel afwijzend tegenover.)
Fraser kwam tot een andere, bijna ketterse conclusie: als een
apparaat gebruik maakt van het elektron, dan zou deze moeten
werken zodra er elektriciteit wordt ingevoerd. Een andere
parameter voor het gebruik ervan zou er niet moeten zijn. Maar
dankzij een experimenteel geluk bij een ongeluk ontdekte
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Fraser dat er geen ‘effecten’ konden worden waargenomen als
deze apparaten in het donker werden gebruikt, zelfs als ze van
elektriciteit werden voorzien. De logica hiervan volgend (licht =
fotonen; donker = weinig of geen fotonen) stelde Fraser vast
dat het apparaat dat hij gebruikte op de een of andere wijze
eerder afhankelijk was van fotonenuitwisseling dan van een
elektronenstroom. Dit leidde ertoe dat hij de term
Fotonengeïnduceerde Supergeleiding (FIS) muntte met
betrekking tot de waargenomen effecten van enkele van deze
apparaten.
Het effect van Fotonengeïnduceerde supergeleiding
Het FIS-effect vormt een belangrijk onderdeel van Frasers
bewijs voor het bestaan van het Body Field. Hij kan dit effect
zowel met zijn elementaire opstelling meten als met de nieuwe
softwaretechniek die door de NES Professional wordt gebruikt.
Met zijn vroegere opstelling toonde hij aan dat hij kon
waarnemen of een oplossing A wel of niet structureel was
ingeprint, door veranderingen in het geleidingsvermogen van
de huid te meten wanneer oplossing A naast een ingeprinte
oplossing werd geplaatst waarvan bekend was dat het A was.
Fraser noemt dit een ‘overeenstemmingtechniek’. Hij had
aangetoond dat wanneer twee identiek ingeprinte oplossingen
dicht bij elkaar werden gebracht in de aanwezigheid van
fotonen (waarbij in het geval van de vroegere experimentele
apparatuur gold dat deze bij daglicht werd gebruikt) en een
zwak elektromagnetisch veld, een supergeleidend effect in het
lichaam werd opgewekt. Dit effect kon vervolgens worden
gemeten door veranderingen in het geleidingsvermogen van de
huid. Als de substanties niet identiek waren, werd er geen FISeffect waargenomen. Als dus een enkele, structureel ingeprinte
oplossing die een deel van het Body Field voorstelde vlakbij het
lichaam werd geplaatst, zou een FIS-effect worden
waargenomen omdat er sprake was van ‘overeenstemming’
tussen twee identieke entiteiten.
Deze overeenstemmingtechniek werkt vanwege de
kwantumcorrelatie en kan worden vergeleken met Cooperparen elektronen in supergeleidende metalen of het al eerder
genoemde experiment met betrekking tot gecorreleerde
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fotonenuitwisseling over de Donau. De Nobelprijswinnende
BCS-theorie over supergeleiders stelt dat in een supergeleidend
metaal, elektronen naarmate de afstand toeneemt paren
vormen vanwege de wisselwerking met het kristalrooster waar
zij zich doorheen verplaatsen.
Frasers overeenstemmingexperimenten bevestigden dat
wanneer twee identieke oplossingsmonsters, structuren of wat
dan ook samen worden gebracht in de aanwezigheid van
fotonen en een zwak elektromagnetisch veld, de in de monsters
aanwezige subatomaire deeltjes in staat zijn in wisselwerking te
treden met en invloed uit te oefenen op het Body Field. Volgend
op deze onthulling had Fraser aangetoond dat wanneer een
effect wordt waargenomen met een structureel ingeprinte
oplossing in een stroomkring met een elektrodermaal
testapparaat, de wisselwerking tussen de structureel ingeprinte
oplossing en het Body Field niet uitsluitend elektronisch van
aard is. Eerder is sprake van een kwantumwisselwerking tussen
de ingeprinte oplossing en het Human Body Field. Fraser
vervolgde zijn onderzoeken, waarbij hij uiteindelijk aantoonde
dat structureel ingeprinte oplossingen en de magnetische
vectoren die reproduceerbaar van ze kunnen worden afgeleid
niets met frequenties van doen hebben. Het imprintingproces
draagt uitsluitend magnetische vectorinformatie over die de
subatomaire deeltjes ‘zegt’ welke kant ze op moeten gaan in
het QED-veld en, derhalve, subatomaire deeltjes op bepaalde
manieren in staat stelt wisselwerkingen aan te gaan met het
Body Field. Magnetische vectoren kun je beschouwen als
subatomaire richting- of wegwijzers binnen het lichaam.
De behoefte aan betere metingen
Frasers eerdere experimentele opstelling hielp hem een aantal
cruciale ontdekkingen te doen over het Human Body Field,
maar hij zag zich nog steeds voor een aantal problemen gesteld
met de meetapparatuur zelf. Zeker was dat het FIS-effect
bestond, maar het elektrodermale testapparaat was niet
betrouwbaar genoeg om dit effect waar te nemen. Het apparaat
was uitermate gevoelig voor de invloed van degene die het
bediende en daardoor waren onder bepaalde omstandigheden
de uitkomsten van experimenten niet overtuigend. Bovendien
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ontdekte Fraser dat het Body Field een structuur heeft die
geordend en ‘geplooid’ is en als hij zijn experimentele
basisopstelling gebruikte voegde dit een extra complexiteit toe
aan het uitlezen van het Body Field. Om het Body Field correct
uit te lezen (en te begrijpen waar enige gezondheidsproblemen
zich konden afspelen), moet het Body Field in een specifieke
volgorde worden uitgelezen zodat de informatie ‘wordt
ontplooid’. Denk daarbij aan een verfrommelde routekaart;
totdat deze is gladgestreken kun je hem niet goed lezen. Om
het Body Field op de juiste manier (met gebruikmaking van de
instrumenten die toen voorhanden waren) uit te lezen, moest
degene die het apparaat bediende veel tijd en energie in
experimenten steken om die uitlezingen te doen en een
betrouwbare analyse te verkrijgen. Daarom was er een nieuwe
en meer objectieve manier nodig om het Body Field en zijn
interacties te meten. De afgelopen jaren zijn er
verbazingwekkende ontdekkingen gedaan en hierop richtte
Fraser zijn aandacht.
Zijn eerste vooruitgang was het creëren van een nieuw
apparaat in samenwerking met de Australische bioloog Bevin
Reid. Dit apparaat kon de energiepieken meten die
samenhingen met structureel ingeprinte ampullen,
vergelijkbaar met de manier waarop dat in het onderzoek naar
chemisch nucleaire magnetische resonantie (NMR) gebeurde.
De met dit apparaat uitgevoerde experimenten leverden
opnieuw bewijs van de kwantumaard van het Body Field en de
samenstellende delen daarvan, en dat de waargenomen
magnetische vectoren verband hielden met werkelijke energie.
Maar de ware doorbraak kwam toen Fraser in 2002 kennis
maakte met Harry Massey. Fraser zocht nog steeds naar een
apparaat dat alle delen van het Body Field kon onderzoeken.
Massey had zich, los van hem, bezig gehouden met het
bestuderen van mogelijke gecomputeriseerde manieren om te
begrijpen hoe informatie binnen het lichaam wordt
overgedragen. Ook was hij begonnen te zoeken naar regels die
zowel de wijze van opbouw van energie besturen als de wijze
waarop informatie binnen het menselijk lichaam wordt
overgedragen. Nadat ze onderzoek van anderen op dit gebied
hadden bestudeerd, waren zowel Fraser als Massey tot
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vergelijkbare conclusies gekomen. Beiden waren tot het besef
gekomen dat de informatie die werd verkregen door metingen
van het geleidingsvermogen van de huid op de
meridiaanpunten van de acupunctuur hoogstens een
gedeeltelijke meting van de energieoverdracht binnen het
lichaam kon zijn. Fraser begreep dat deze metingen in feite
verband hielden met fotonenactiviteit in het Body Field. Omdat
zijn onderzoek hem had getoond dat het Body Field in wezen
uit overlappende elektromagnetische, ionische en magnetische
velden was opgebouwd die samen het totale QED-veld
vormden, konden de metingen van fotonenactiviteit hem
hooguit informatie verschaffen over 20% van het Body Field.
Dit was een zoveelste reden waarom de resultaten van
experimenten die met elektrodermale testapparatuur waren
uitgevoerd regelmatig inaccuraat waren. Fraser en Massey
begrepen dat ze een andere manier moesten vinden om het
totale Body Field te onderzoeken, een technologie die niet
alleen alle aanwezige magnetische vectoren en structuren
overeen kon stemmen die zich in de subvelden van het Body
Field bevinden, maar die ook de vectoren kon vastleggen
waaruit het totale Body Field is opgebouwd. Het zou daarom
aanzienlijk complexer moeten zijn dan Frasers oorspronkelijke
experimentele basisapparatuur.
De wisselwerking tussen het Human Body Field en
computers
Onderzoek heeft aangetoond dat computers die
geprogrammeerd zijn met bepaalde software het vermogen
bezitten informatie te ontvangen die via elektronen en fotonen
wordt overgedragen. Meer dan een decennium aan onderzoek
door groepen zoals het Princeton Engineering Anomalies
Research programma (PEAR) heeft aangetoond dat het
menselijk bewustzijn in wisselwerking kan staan met of invloed
kan hebben op technologische systemen. Vooral het onderzoek
van Brenda Dunne en Robert Jahn heeft de hypothese
bevestigd dat willekeurige processen door het menselijk
bewustzijn beïnvloed kunnen worden.
Momenteel zijn er een aantal computergestuurde apparaten op
de markt die gezondheidsproblemen in het menselijk lichaam
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zouden kunnen opsporen en problemen corrigeren. Maar de
meerderheid van die instrumenten gaan uit van een ‘zwarte
doos’ waarmee mens en apparaat met elkaar verbonden
worden, een doos die gebruikt wordt onder het voorwendsel dat
deze op de een of andere wijze ‘frequenties’ die elektronisch
door het lichaam worden afgegeven kan ontvangen. Massey
heeft een aantal van deze apparaten onderzocht; geen van alle
voldeed volgens hem. Vaak werden in de uitslagen belangrijke
gezondheidsproblemen over het hoofd gezien en de variatie aan
mogelijke verklaringen was beperkt. Massey ontdekte dat deze
apparaten de neiging hadden resultaten op een bijna ‘rad-vanfortuin’-achtige manier te laten zien, waarbij de ongeveer dertig
meest waarschijnlijke aandoeningen, afkomstig uit een
onlogische lijst van duizenden mogelijkheden, naar voren
kwamen.
Nu ze geconfronteerd werden met de problemen van de huidige
computergestuurde apparaten, maar wisten dat er een echte
interactie plaats kon vinden tussen het Body Field en een
computer, bundelden Fraser en Massey hun krachten met een
expert op het gebied van computers en wiskunde. Het drietal
begon te onderzoeken hoe informatie binnen de biologie wordt
overgedragen, om daarmee hun eigen berekeningssysteem te
creëren dat de natuur kon nabootsen, en aldus correcte
beoordelingsresultaten van het Body Field produceren. Dankzij
hun onderzoek verwierven ze inzicht over hoe informatie op
een nauwkeurige manier kan worden overgedragen tussen twee
QED-velden (een vanuit het Body Field en de ander opgesteld
door een computer). Dit kan alleen worden bereikt wanneer de
structuren van beide velden op dezelfde wijze worden
beschreven en wanneer de vectoren in dezelfde volgorde
worden gepresenteerd als die waarop het menselijk Body Field
moet worden ontplooid.
Dit inzicht werd nog uitgebreid toen Massey het onderzoek
bestudeerde van Stephen Wolfram, zoals besproken in zijn
boek A New Kind of Science. Hierin laat Wolfram zien hoe veel
van de processen uit de natuur met software kunnen worden
nagebootst door herhalingen van simpele regels toe te passen.
Hij is ervan overtuigd dat de complexiteit en schijnbare
willekeur van het universum wellicht kan worden verklaard door
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zulke simpele zichzelf kopiërende regels. Het NES onderzoek
bevestigt dit.
Gedurende het onderzoeksproces onderzochten en verfijnden
Fraser en Massey ook het atomaire model teneinde informatie
op afstand over te kunnen dragen. Tevens slaagden zij erin de
ideeën over spin uit de kwantumfysica te koppelen aan de
inherente spin die in DNA wordt aangetroffen en koppelden die
weer aan wat naar alle waarschijnlijkheid nulenergiebanen van
het Human Body Field zijn. Maar het belangrijkste is echter dat
zij door al het onderzoek samen te voegen erin slaagden een
nieuwe methodiek voor medisch onderzoek te creëren, evenals
een instrument dat het vermogen bezit het Human Body Field
op een computer te laten zien.
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Hoofdstuk 9
Het NES model van het Human Body Field
‘Het in kaart brengen van het Human Body Field betekent het ontrafelen
van ingewikkelde netwerken van verhoudingen. Het gaat allemaal om het
besef dat het lichaam niet slechts met een correct antwoord komt maar in
plaats daarvan er de voorkeur aan geeft de best mogelijke keuzes onder
de omstandigheden te maken.’

- Peter Fraser en Harry Massey
Zoals het voorgaande duidelijk maakt, is het Human Body Field
geen mechanisch, newtoniaans concept. Het is een dynamisch
netwerk van interrelaties tussen alle fysiologische processen die
het lichaam moet verrichten alsook tussen deze processen en
de emoties en het bewustzijn. Bovendien staat het Body Field in
constante wisselwerking met de omgeving en wordt beïnvloed
door en reageert op geopathische stress, magnetische velden,
gifstoffen, et cetera. Fraser heeft ontdekt dat het verlies aan
homeostase – dat wil zeggen, de afbraak van het vermogen tot
zelfherstel van het lichaam – een ingewikkelde interactie is met
vrijwel onbegrensde parameters. Fraser zag kans de structuur
van het Body Field bloot te leggen en functie en
informatiestroom te ‘koppelen’ dankzij het besef dat, ondanks
wat genetici en biochemici mogen denken, het lichaam niet een
‘correcte’ staat van zijn heeft, hoewel er wel een optimale
voorkeur bestaat. Hoewel sommige functies van het lichaam
binnen uiterst precieze parameters in stand moeten worden
gehouden, beschikken de meeste over een ingebouwde
flexibiliteit. Als dat niet zo was, dan zou de homo sapiens
misschien net zo zijn vergaan als de dinosaurus. NES heeft een
begin gemaakt met het ontwarren van dit netwerk aan
verhoudingen en het begrijpen van de ‘optimale’ voorkeuren
voor de stroom van informatie, maar zal niet beweren dat de
theorie al volledig is. Fraser en Massey bevinden zich slechts in
de beginfase van het ontcijferen van de code van het Human
Body Field, en blijven nederig bij het aanschouwen van diens
complexiteit en intelligentie. Hieronder de hoogtepunten van
hun onderzoek tot nu toe, al bieden deze binnen het kader van
dit boek slechts een algemeen overzicht.
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Structuur van het Human Body Field (HBF)
Volgens het NES onderzoek bestaat het Human Body Field uit
vele subvelden die in constante wisselwerking met elkaar staan
en die samen het gehele Body Field vormen. Het Body Field is
zowel het uitwendige als inwendige van het fysieke lichaam, en
beide zijn afhankelijk van elkaar. Dat wil zeggen, het fysieke
lichaam heeft het Body Field nodig om correct te functioneren,
maar het Body Field ontstaat vanuit veldwisselwerkingen die
plaats vinden in het fysieke lichaam en is daar dus afhankelijk
van. Naarmate Fraser een steeds gedetailleerder model van het
Body Field opbouwde, ontdekte hij dat het een georganiseerde
structuur bezat. Hoewel hij benadrukt dat de series
magnetische vectoren die overeenkomen met de verschillende
delen van het Body Field geen frequenties vertegenwoordigen,
kunnen de verschillende compartimenten van het Body Field
wel in verband worden gebracht met energie van verschillende
golflengten. Hij is tot de ontdekking gekomen dat het Body
Field in 12 ‘compartimenten’ of gekwantiseerde niveaus is
‘gestructureerd’, waarbij elk compartiment een frequentieband
aan energiegolflengten en magnetische vectoren binnen het
QED-veld vertegenwoordigt.
Deze compartimenten, die door NES Energetische Integrators
(EI’s) worden genoemd, zijn geplooid (op gelijke wijze als
Bohm’s geplooide impliciete orde) en daarom vereist het
uitlezen van het Body Field vaardigheid. Dit is een van de
voornaamste redenen waarom de eerdere methoden om het
Body Field te onderzoeken, door bijvoorbeeld het gebruik van
elektrodermale testapparatuur, niet altijd even betrouwbaar
waren. In een geplooid systeem moet de structuur van het
Body Field volledig begrepen zijn zodat de informatie in de
juiste volgorde kan worden geplaatst. Als deze volgorde
verkeerd begrepen wordt, kunnen de resultaten van om het
even welke beoordeling een zeer vertekend beeld geven. (Even
terzijde, elk computergestuurd apparaat of systeem dient ook
met een sjabloon of ‘kaart’ van het optimale Body Field te zijn
geprogrammeerd voordat het enige afwijkingen in het veld van
de cliënt zal kunnen bespeuren. Fraser en Massey’s
ontwikkeling van de NES Professional, een systeem op basis
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van software om het Body Field te evalueren, bevat zo’n kaart
en vertegenwoordigt een vernieuwende en grensverleggende
sprong voorwaarts op het gebied van de bio-energetische
beoordeling.) Maar het Body Field bestaat niet alleen uit
Energetische Integrators. Fraser heeft het bestaan van
Energetische Drivers (ED’s), die het Body Field van energie
voorzien, vastgesteld, alsook andere soorten energetische
elementen, zoals Energetische Terrains, holten, et cetera.
Hieronder volgt een kort overzicht van het Human Body Field
(HBF) volgens het NES model en belangrijke aannames die er
verband mee houden.
NES volgt de Kwantumlogica
De opvatting van NES over het Body Field is gebaseerd op de
principes van de kwantumfysica (in het bijzonder de
kwantumelektrodynamica), en niet die van de biochemie. Een
NES scan beoordeelt het lichaam niet op iets dat als schadelijk
voor het lichaam zou kunnen worden beschouwd (vanuit
allopathisch perspectief). In plaats daarvan kijkt het uitsluitend
naar beschadigen, verstoringen of blokkades van de
subatomaire informatiebanen en interacties die alle
fysiologische processen beheersen. Zo ja, dan bieden de NES
Infoceuticals de corrigerende QED-informatie om de schade,
verstoringen of blokkades te herstellen of op te lossen. Omdat
NES met QED-informatie en niet met biochemie werkt, komen
de NES Infoceuticals niet in botsing met supplementen,
homeopathische remedies, kruiden, farmaceutica en dergelijke
die iemand mogelijk daarnaast gebruikt. En, omdat NES het
Human Body Field (HBF) corrigeert, waardoor de juiste
informatiestroom wordt hersteld, kunnen de effecten van
andere methoden – zoals acupunctuur, homeopathie, et cetera
– zelfs worden versterkt.
NES bestrijkt het volledige spectrum aan Energieën
In tegenstelling tot andere vormen van biotechnologie die
vooral frequenties behandelen, omvat het NES model een
breder spectrum aan energieën in het begrijpen en evalueren
van het HBF. Wij voeren ook een beoordeling uit van fonische
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(subsonisch en buitengewoon laag frequentiegeluid), ionische,
magnetische en fotonische (licht) energieën.
De componenten van het Human Body Field
Het HBF is het hoofdbesturingssysteem van het lichaam. Het is
een dynamische, gelaagde structuur die een gezonde omgeving
biedt voor cellulaire activiteit en homeostase. Het Body Field
bestaat uit Grote Velden, Energetische Drivers, Energetische
Integrators, Energetische Terrains en holten. Hieronder zullen
we slechts een aantal van deze aspecten van het HBF
behandelen.
Grote Velden
NES erkent de krachtige invloed van de aardvelden op het
lichaam en het Body Field. We stellen vast dat het aspect van
de Grote Velden van het HBF wordt beïnvloed door
zwaartekracht, het polaire magnetische veld en het equatoriale
veld. We erkennen ook Polariteit, een veld dat betrekking heeft
op het uit elkaar gaan van een eenheid in tegengestelde andere
aardvelden. Dit is een bijzonder probleem waar mensen
vandaag de dag mee te maken hebben, aangezien velen van
ons ver van de plek leven waar we geboren zijn, constant
onszelf uit onze vertrouwde omgeving wegrukken door naar
nieuwe plekken te verhuizen, en ons voortdurend per auto en
vliegtuig verplaatsen. Voordat een aanvang kan worden
gemaakt met het langdurig en op de lange termijn genezen,
dient iemands Body Field op een harmonieuze lijn met deze
aardvelden te worden gebracht.
Energetische Drivers
Er zijn 16 Energetische Drivers die de energie bieden die vereist
is om het HBF in stand te houden. De macro Drivers
ontwikkelen zich terwijl het embryo zich ontwikkelt. Ons
onderzoek wijst aan dat er drie belangrijke energiesystemen
zijn die bijdragen aan de energievoorziening van het Body
Field. Bronenergie is de eerste van deze macro Drivers. Dat is
energie die vanuit de omgeving het levende systeem in wordt
getrokken en is vergelijkbaar met de fundamentele
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‘levensenergie’ die in andere culturen Qi, chi of prana wordt
genoemd. Het kan als de energie voor onze fysieke constitutie
worden beschouwd omdat het de katalysator is voor alle
levensactiviteiten. Bronenergie zou nulpuntsenergie kunnen zijn
en wordt door het lichaam behandeld op complexe manieren
waar we hier niet verder op in zullen gaan. Wat we wel kunnen
vermelden is dat het voornamelijk wordt opgeslagen in de vele
holten van het lichaam (schedel, thorax, abdomen, enz.).
Zonder Bronenergie ontbreekt het een mens aan vitaliteit,
enthousiasme, stoutmoedigheid en wilskracht.
Naarmate het embryo zich ontwikkelt, ontwikkelt ook de
volgende macro Energetische Driver zich: de Hart Driver. Het
hart is een van de eerste organen die in het embryo wordt
gevormd; al na 40 dagen begint het te kloppen. De drukgolven
die door het kloppen van het hart worden opgewekt creëren
fononen (subsonisch) en buitengewoon lage frequentiegeluiden
die het Body Field van het embryo van energie voorzien. Het
hart speelt ook andere belangrijke rollen binnen het NES
systeem van het HBF omdat het de voornaamste ‘Imprinter’
van informatie voor het Body Field is, maar dat valt buiten het
bestek van dit boek. Wat hier van belang is, is dat de complexe
geluidsgolven die door het hart worden gecreëerd, samen met
de impulsen van het centrale zenuwstelsel en de energie
gevormd door de zuurstofuitwisseling in de longen belangrijke
bijdragers aan het Body Field zijn.
De derde belangrijke Energetische Driver is de Zenuwstelsel
Driver. Het zenuwstelsel creëert op een vergelijkbare wijze als
het hart geluiden en ontwikkelt ook enorme hoeveelheden
geïoniseerde deeltjes. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling
van een polarisatiegolf, die kan fungeren als drager van de
kwantuminformatie binnen het bijbehorende veld.
Een andere Energetische Driver is de Long Driver. Het stelt de
energetische beweging door het gehele lichaam in werking en
houdt verband met groei, ontwikkeling, et cetera. De meeste
oude tradities, vooral de yogatradities, begrepen hoe belangrijk
de ademhaling is bij het reguleren van de lichaamswerkingen.
Door alleen geluid en ademhalingstechnieken te gebruiken kan
een geoefende Tibetaanse monnik zijn lichaamstemperatuur
89

zodanig laten stijgen dat, ook al zit hij buiten in ijzige
omstandigheden, hij een om zijn schouders geslagen natte
deken kan laten opdrogen.
De micro Drivers houden verband met andere belangrijke
orgaansystemen van het lichaam en omvatten Huid Driver,
Lever Driver, Immuniteit Driver, Spier Driver, Maag Driver, Cel
Driver, Nier Driver, Bot Driver, Milt Driver en Pancreas Driver.
Zonder de energie die door de Energetische Drivers wordt
geleverd kan het lichaam niet correct functioneren. Genezing
kan zeker niet plaatsvinden. (Een van de eerste tekenen van
ziekte is vaak vermoeidheid). Schade aan de Drivers kan door
een verscheidenheid aan factoren worden veroorzaakt– zware
metalen en chemische gifstoffen, trauma, emotionele shock,
elektromagnetische vervuiling, geopathische stress – en
vermindert de algemene kracht van het HBF en haar
effectiviteit om de levensprocessen te reguleren. In het NES
genezingsmodel dienen de Drivers te worden gecorrigeerd
voordat de Energetische Integrators kunnen worden aangepakt.
Energetische Integrators
Er zijn 12 belangrijke Energetische Integrators. Het zijn
‘compartimenten’ die vergelijkbaar zijn met de meridianen in de
zin dat ze de informatieregulering van een reeks schijnbaar
ongerelateerde fysiologische processen omvatten. Integrators
bestaan binnen het DNA-veld als magnetische vectoren die
subatomaire deeltjes over de nulenergiebanen leiden. Ze zijn
opgebouwd in ‘informatiedelen’ die verschillende soorten
informatie afhandelen in een opeenvolgende reeks van
nucleïnezuur tot cellen, weefsels, organen, orgaansystemen,
emoties en bewustzijn. Ziekte, of wat ook wel zelfgeorganiseerd
defect wordt genoemd, wordt nabij de bovenkant van de
integrators gevonden.
De Energetische Integrators geven leiding aan alle fysiologische
functies. Ze lijken op routekaarten waarlangs QED-informatie in
het lichaam wordt doorgegeven, zodat cellen, DNA en
dergelijke de juiste instructies ontvangen en verzenden om
optimaal te kunnen functioneren. Wanneer Integrators
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vervormd raken door gifstoffen, microben, straling, et cetera
resulteert dat in inefficiënte of incorrecte cellulaire en
orgaancommunicatie, verstoring van de lichamelijke
reguleringsprocessen en metabolische uitputting.
NES beschouwt alle controlemechanismen in het lichaam als
informatieoverdrachtprocessen. Als je afstand neemt van het
biochemische model, zie je het verschil tussen de twee
modellen. In de biochemie herkennen en vernietigen witte
bloedcellen bijvoorbeeld cellen en microben die vreemd of
schadelijk voor het lichaam zijn. Er zijn complexe chemische
reacties en markeringsprocessen waardoor deze handelingen
plaatsvinden. Maar vanuit een bio-energetisch perspectief
moeten we ons echter afvragen wat de informatie is die zich
achter de chemische mechanismen bevindt. Als een witte
bloedcel niet over de juiste informatie beschikt, kan het
markeringssysteem de fout ingaan en worden de verkeerde
cellen of systemen aangevallen waardoor een autoimmuunziekte kan ontstaan. Het is deze vorm van informatieuitwisseling, op het QED-niveau van elektronen en fotonen, die
het fysiologisch functioneren bepaalt, waaronder de
biochemische processen.
Om een vergelijking te maken waarmee het verschil tussen het
biochemische en het bio-energetische kan worden uitgelegd,
vraag ik je aan een buskaartje te denken. Er is de stof van het
kaartje – het papier waaruit het bestaat. Dan is er de
informatie waardoor het kaartje een kaartje is – het is bedrukt
met een waarde en de naam van een busmaatschappij en
andere informatie die het stuk papier zijn identiteit van
buskaartje verschaft. De woorden op het kaartje moeten voor
de mensen die het gebruiken begrijpelijk zijn om het kaartje
bruikbaar te maken. Dus terwijl je een fysiek kaartje hebt,
wordt de werking ervan bijna geheel bepaald door de
informatie die het draagt of overbrengt. Er is het werkelijke
(het papier waarop het kaartje gedrukt is) en het virtuele (de
informatie die op het kaartje gedrukt is en die de betekenis
ervan bepaalt). De samenleving komt voort uit een fundament
van het werkelijke tegenover het virtuele (materie en
informatie), en hetzelfde geldt voor het lichaam. Bij NES is de
functie van de Energetische Integrators ervoor te zorgen dat de
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juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plek is, zodat
het lichaam er gebruik van kan maken. Dit proces veronderstelt
een ordening of volgorde, en NES is het enige model dat deze
optimale opeenvolgende reeks heeft ontward en gebruikt als
onderdeel van het protocol dat behandelaars volgen wanneer
zij met cliënten werken.
Meer bijzonderheden over de Energetische Integrators
Zoals eerder gezegd bestaat het Human Body Field uit 12
energiecompartimenten (of structuren) die de nulenergiebanen
bieden voor informatieoverdracht naar de relevante cellen
binnen het lichaam. Het DNA zelf, dat ook in 12 hoofdsecties is
opgedeeld, is in wezen het raamwerk voor de overdracht van
informatie in het lichaam. Ook zijn er verbanden tussen de
manier waarop Integrators werken en hoe de 12 belangrijkste
acupunctuurmeridianen in staat zijn informatie over te brengen
door het lichaam, en hoe de cellen in het relevante gebied in
staat zijn informatie te ontvangen van het raamwerk aan DNA
binnen de cellen.
Elke Energetische Integrator vertegenwoordigt de structuur van
een deel van het DNA. De magnetische vectoren van de
Integrators bevinden zich rondom het DNA en geven richting
aan QED-informatie in het lichaam. Binnen de Energetische
Integrators, en zelfs binnen alle NES Infoceuticals, wordt
informatie door een gekwantiseerde golf vervoerd. De structuur
en daardoor de aard van deze gekwantiseerde golf wordt door
het DNA bepaald. Ze bevinden zich echter niet daadwerkelijk in
dezelfde ruimte, aangezien elke spin van een werkelijk deeltje
vergezeld gaat van de dubbele spin van het kwantumdeeltje.
Dus voor elke spin van 360 graden die het DNA maakt, maakt
de gekwantiseerde structuur een spin van 720 graden. (Het
concept van structuur die informatie overbrengt wordt ook in
de natuur waargenomen. Bekijk bijvoorbeeld de eerstvolgende
keer dat je in de buurt van een stalactiet bent, deze eens extra
grondig. Je zult zien dat elke stalactiet, ongeacht hoe jong of
oud, groot of klein, hetzelfde type energiecompartiment als
groeipatroon heeft aangehouden en dat deze van boven tot
onder een draai van 720 graden heeft gemaakt.) Het lichaam
beheert informatie door het op te slaan in het ruimtelijk
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‘geheugen’. Stel je deze ruimte voor als een soort
kurkentrekker, en de regel is dat elk deel van de kurkentrekker
in staat is met elk ander deel van de kurkentrekker te
communiceren die dezelfde hoek heeft (met andere woorden
als ze dezelfde spin hebben).
Wat hebben Energetische Integrators en DNA-structuur met
ziekte te maken? De meeste van ons zijn bekend met de vorm
waarin DNA zich voordoet, de dubbele helix, en we begrijpen
dat het een constant omwentelende streng van nucleïnezuren
is. Elke Energetische Integrator is in staat om 720 graden te
draaien. Verschillende typen gekwantiseerde informatie worden
in de Integrators op verscheidene graden spin vervoerd,
beginnend met informatie met betrekking tot
voedingsmineralen en eindigend bij de pathologie. Ons
onderzoek toont aan dat alle pathologie (oftewel ziekte) boven
de 660 graden spin wordt aangetroffen, en dit is waar de
gekwantiseerde golf uit elkaar begint te vallen voordat deze
opnieuw begint bij de volgende Integrator (0 graden spin). In
de praktijk betekent dit dat als de structuur van de
gekwantiseerde informatie onder de 660 graden spin vervormd
is geraakt (bijvoorbeeld door genetische beschadiging of
vanwege omgevingsfactoren), dit tot een afbraak leidt in de
golffunctie boven de 660 graden. Wanneer de golf begint op te
breken, ontstaan er aanzienlijke vervormingen van de
informatie, die leiden tot pathologie of ziekte. (Wegens
aanvragen van patenten, kunnen we niet alle relevante
informatie met betrekking tot de Energetische Integrators
bespreken. Wat we je wel kunnen vertellen is dat de ernstigste
aandoeningen zich meestal voordoen binnen de hogere
Integrators (EI 9 t/m 12)).
Energetische Terrains
Energetische Terrains maken deel uit van het systeem van de
geavanceerde NES protocollen, dus we zullen ze hier alleen
oppervlakkig behandelen. Fraser heeft ontdekt dat zowel met
het werkelijke als het virtuele rekening moet worden gehouden
wanneer uitleg wordt gegeven over de gevaren van virussen en
bacteriën in het lichaam. De kwantumbiologie oppert dat
magnetische schommelingen van de aarde een proces in gang
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kunnen zetten dat informatiestructuren, of ‘plaatjes’, van
cellulair DNA in de ruimte uitspint. Deze ‘virtuele’ structuren
kunnen worden beschouwd als energetische sjablonen, die door
NES Energetische Terrains (ET’s) worden genoemd. De ET’s
bieden een voedzame omgeving aan echte microben, die daar
goed kunnen gedijen en zowel acute als chronische ziekten
kunnen veroorzaken.
Voor de vorming van Energetische Terrains is het verder nodig
dat het DNA afwijkingen vertoond. Deze afwijkingen kunnen
het gevolg zijn van werkelijke microben die het cellulaire DNA
verstoren of van blokkades die het gevolg zijn van een
disbalans van het lichaam met de Grote Velden van de aarde.
Dit is een van de redenen dat het in balans brengen van de
Grote Velden vanaf het eerste consult aan een NES therapeut
voorrang heeft.
Ons onderzoek toont dus aan dat DNA-afwijkingen in de cellen
van bepaalde weefsels in een verstoord magnetisch veld zich
kunnen verbinden om Energetische Terrains te vormen. Meestal
ontstaan ze langzaam, maar ze kunnen zich ook onmiddellijk
voordoen als gevolg van een grote shock die in het Body Field
wordt geprint, of al na een paar dagen als er sprake is van een
zware magnetische storm. Het gevolg van het soort
veldafwijkingen die we Energetische Terrains noemen is de
vorming van een gastvrije omgeving voor virtuele microben,
waarin ze zich kunnen verbergen, de werkelijke microben
verhullen en het immuunsysteem verzwakken zodat deze
microben niet in het plaatselijke weefsel kunnen worden
ontdekt. Besmettelijke microben kunnen dus onopgemerkt in
het weefsel blijven, ook al zijn ze actief.
Nog een kenmerk van Energetische Terrains is dat ze
gemaskeerd (verhuld) kunnen worden. Dat wil zeggen dat
wanneer één Terrain wordt gecorrigeerd, een ander als uit het
niets naar voren kan komen, omdat de vorige afwijking de
aanwezigheid van het andere Terrain maskeerde. Fraser en
Massey hebben het vermoeden dat ernstige chronische ziekten,
zoals HIV, AIDS, kanker, het chronisch vermoeidheidssyndroom
en diabetes verband houden met meervoudige Energetische
Terrains. We hebben ontdekt dat Terrains de neiging hebben
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elkaar in een bepaalde volgorde te overlappen, en daarom
moeten ze in een specifieke volgorde worden gecorrigeerd.
Binnen het NES protocolplan worden Energetische Terrains
meestal pas op zijn vroegst tijdens het vierde consult
behandeld.
Voorbeelden van Energetische Terrains:
ET Type 0 Centraal Zenuwstelsel; heeft te maken met
microben die in verband worden gebracht met levende
virusvaccines zoals het poliovaccin.
ET Type 5 Huid en Longen; heeft te maken met een breed
spectrum aan virussen, waaronder het humaan papillomavirus,
de bunya virusfamilie, en herpes.
ET Type 9 Maag en Duodenum (Twaalfvingerige darm);
heeft te maken met bacteriën, Helicobacter pylori, Escherichia
coli (E-coli) en de salmonellafamilie.
De kaart van het Human Body Field
De informatie hierboven biedt een inkijk in de structuur van het
Human Body Field, die Fraser in de loop van bijna 25 jaar
onderzoek heeft blootgelegd. Zijn volledige overzicht van het
Body Field omvat een onmetelijke hoeveelheid precieze
informatie over hoe Energetische Drivers, Integrators, Terrains
en andere aspecten van het Body Field zich verhouden tot
specifieke fysiologische werkingen. Door al deze informatie
bijeen te voegen kon Fraser de eerste gedetailleerde ‘kaart’ ter
wereld van het Human Body Field creëren, die de energetische
functies van het lichaam integreren met de biochemische
functies. In samenwerking met Harry Massey, kon Fraser die
kaart omzetten in computersoftware waarmee een gemakkelijk
te gebruiken medisch instrument werd gecreëerd om het Body
Field te beoordelen. Dit instrument heet het NES Professional
System. Wanneer je je hand op het invoertoestel legt, kan de
software je Body Field ‘lezen’ (via een kwantumcorrelatieproces
van soortgelijke structuren), het vergelijken met de ‘optimale’
kaart die gecodeerd in de software is opgeslagen, en mogelijke
afwijkingen constateren. De afwijkingen laten zien waar je Body
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Field verstoord is. De software geeft ook de NES Infoceuticals
aan die de informatie kunnen herstellen die nodig is om je Body
Field te corrigeren.
Een vraag die vaak aan Fraser en Massey wordt gesteld, is:
‘Hoe kan er een optimale kaart bestaan als we allemaal
verschillend zijn?’ Feitelijk zijn we allemaal individuen, met
ieder een verschillende biochemie en iets verschillende Body
Fields. Maar de voornaamste structuur van je Body Field, vooral
van de 12 Energetische Integrators en van de informatie die zij
bevatten, is identiek aan die van ieder ander. Het is deze
structuur waaruit de kaart is opgebouwd en dat is het
gepatenteerde werk van NES UK Ltd. In de wereld van de QED
wordt over informatie gesproken als ‘gestructureerde ruimte’.
Het is de gestructureerde ruimte van het Body Field die de
informatie via subatomaire deeltjes naar hun correcte functies
in het lichaam stuurt. Wanneer deze structuur desintegreert en
daarmee de cellulaire aanwijzingen verstoord raken, kan dat
een slechte gezondheid tot gevolg hebben. Het begrip van de
structuur van het HBF is wat het NES Systeem zo anders als
andere systemen en zo doeltreffend als beoordelingsmiddel
maakt.
De NES Infoceuticals
De NES Infoceuticals bestaan uit in water gesuspendeerde
micromineralen die als dragers fungeren van speciaal ingeprinte
QED magnetische vectorinformatie. Ze worden ingenomen als
in water opgeloste druppels. De informatie die ze bevatten
stuurt de herstructurering van het HBF om zo dicht mogelijk de
optimale configuratie te benaderen die voor ieder individu
mogelijk is. De details worden in het volgende hoofdstuk
uiteengezet.
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Hoofdstuk 10
Inleiding tot het NES Professional SystemTM
Het NES Professional SystemTM combineert Peter Frasers
ontdekking en het in kaart brengen van het QED Human Body
Field met de eenvoud van computertechnologie om daarmee
het meest geavanceerde systeem ooit voor de analyse en
behandeling van het Body Field tot stand te brengen. Het stelt
de therapeut niet alleen in staat om de onderliggende
energetische oorzaak te bepalen die de cliënt mogelijk ziek
maakt, maar ook om het optimaal fysiologisch functioneren te
herstellen met gebruikmaking van de Nutri-Energetics
Infoceuticals.

Overzicht van het NES model van het Human Body
Field
Er beweegt voortdurend energie door je lichaam, waardoor een
kwantumelektrodynamisch veld tot stand wordt gebracht. Dit
Body Field kan op vele niveaus worden bekeken:
 In biochemische termen kan het worden beschouwd als
het supra-chemische controlesysteem van het lichaam, dat
als hoofdbesturingssysteem fungeert voor het gehele
metabolisme en de groei.
 Op energetisch niveau kan het worden beschouwd als het
inwendige en uitwendige veld (aura) van het lichaam, en
als het veld waarop homeopathische remedies,
acupunctuurnaalden en praktijkgerichte genezers van
invloed kunnen zijn.
 Vanuit het perspectief van de kwantumelektrodynamica
kan het worden gezien als de magnetische vectoren die
subatomaire deeltjes naar hun optimale posities binnen
het lichaam sturen.
Zoals al eerder gesteld, heeft het Human Body Field (HBF)
structuur en bestaat het uit magnetische vectoren (of
wegwijzers), die in staat zijn subatomaire deeltjes binnen je
lichaam te sturen. Hierdoor kan het HBF in veel grotere mate
dan het traditionele biochemische systeem fungeren als het
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hoofdbesturingssysteem van het lichaam. De QED
veldinformatie wordt vervolgens via subatomaire deeltjes naar
de computer vervoerd, waar NES Professional het Body Field
van de cliënt vergelijkt met de kaart van het optimale Human
Body Field, die zich in gecodeerde vorm in de software bevindt.
Vervolgens toont het de verschillen die het tussen de optimale
kaart van het Human Body Field en het Body Field van je cliënt
heeft aangetroffen, en laat de uitkomsten via een grafische
gebruikersinterface zien.
De NES Infoceuticals bieden de essentiële aanwijzingen voor
het Body Field van een cliënt, zodat afwijkingen van het
optimale HBF weer in hun normale toestand kunnen worden
teruggebracht. Met andere woorden, de Infoceuticals helpen
het Body Field terug te keren naar de optimale structuur zodat
het dankzij de onafhankelijkheidscapaciteit (de inherente
structuur van het Body Field heeft het vermogen zichzelf te
sturen) eens te meer in staat zal zijn het lichaam in de richting
te sturen van de meest optimale vorm van gezond leven.
Welke soorten informatie toont de NES Professional?
De NES Professional is naar wij weten het enige instrument dat
in staat is het gehele Human Body Field te bekijken (grafische
interpretatie). Het toont vier belangrijke typen informatie:
A) Structurele schade aan het QED Body Field
•

Samenvatting van alle aspecten van het HBF

•

Grote Veld invloeden – Zwaartekracht, Ionische velden en
Magnetische velden van de aarde

•

Relatieve sterkte van de Energetische Drivers

•

Structurele staat van de Energetische Integrators

B) Huidige disbalansen (‘symptomen’), die een
weerspiegeling zijn van de schade die het Body Field
is toegebracht en die met gebruik van de
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•

Nutri-Energetics Infoceuticals kunnen worden
gecorrigeerd
Functiebeoordeling van de belangrijkste organen

•

Musculoskeletair – lokaliseert waar zich binnen het lichaam
pijn voordoet en raadt Infoceuticals aan om mogelijke
problemen aan te pakken

•

Voedselintoleranties/allergieën – richt zich niet op de
intoleranties maar op de onderliggende oorzaken

•

Metabolisme – basissnelheid, pH-balans, koolhydraten,
proteïne, glucose, bloedsuiker, enzymontwikkeling en –
werking

•

Voeding – richt zich op de onderliggende oorzaken van
voedingsabsorptie en een zwak metabolisme van
vitaminen, mineralen en vetten

•

Factoren die van invloed zijn op oxygenatie
(zuurstofopname)

•

Huidige emotionele gesteldheid

•

Geestelijk functioneren

•

Werking van de meridianen

C) Shocks die schade aan het Body Field hebben
toegebracht
•

Omgevingsinvloeden – welke schade aan het Body Field is
toegebracht en welke milieuverontreinigende stoffen en
factoren probleemgebieden zijn

•

Pleomorfe organismen en virussen – informatie over de
reden waarom het immuunsysteem van het lichaam niet
op de juiste wijze heeft kunnen reageren

•

Emotionele en/of mechanische shocks
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•

Voedingstekorten

D) Complete behandelingsinformatie
•

‘Help’-bestanden die informatie bevatten over alle
kwesties die door de NES Professional worden getoond

•

Aanbevelingen voor geschikte Infoceuticals voor elk van
de schermen

•

Een algemeen rapport – vat de exacte uitlezingen samen,
tot aan twee decimalen achter de komma, resulterend in
een overzicht waarmee in een oogopslag alle zaken die op
de beoordeling staan zichtbaar zijn

Meer over hoe de NES Professioneel werkt
De NES Professional vergelijkt de structuur van subatomaire
deeltjes (zoals fotonen en elektronen) van je QED Body Field
met de magnetische vectoren die gecodeerd aanwezig zijn in de
kaart van het optimale Human Body Field. Maar hoe doet het
dat? Zoals we al eerder hebben gezegd, hebben Fraser en
Massey de structuur van het HBF uitgewerkt. In de wereld van
de QED staat gestructureerde ruimte gelijk aan
informatiestroom. Er zijn ook andere factoren bij betrokken en
die worden hieronder besproken.
Kwantumcorrelatie
In de fysica is sprake van een eigenaardige eigenschap die
kwantumcorrelatie heet en die identieke ordeningen van
subatomaire deeltjes toestaat met elkaar te communiceren,
maar alleen als hun structuur gelijk is.
Kwantumcorrelatie is een eigenschap die twee deeltjes toestaat
zich als één te gedragen, ongeacht hoe ver ze zich van elkaar
bevinden. Het berekenen van de toestand van een deeltje
bepaalt onmiddellijk de toestand van het andere. Een voorbeeld
hiervan zijn de Cooper-paren van elektronen binnen
supergeleidende metalen. De Nobelprijswinnende BCS-theorie
over supergeleiders stelt dat in een supergeleidend metaal
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paren elektronen op afstand aan elkaar worden gekoppeld,
dankzij wisselwerkingen met het kristalrooster waar zij zich
doorheen verplaatsen. Met andere woorden, ze delen dezelfde
structuur en kunnen daardoor op afstand met elkaar
communiceren. Onderzoek naar kwantumcorrelatie en andere
daarmee verband houdende kwantumeffecten hebben een
experimentele geldigheid verleend aan de theorie van inherente
kwantumverbondenheid in het universum.
Toen Fraser en Massey het NES Professional System
ontwikkelden, was dus de grootste uitdaging om binnen het
systeem iets te vervaardigen dat kon nabootsten wat zich in de
natuur afspeelde. Met andere woorden, om zich ervan te
verzekeren dat de structuur die in de computer in kaart was
gebracht identiek was aan het HBF zodat informatie tussen de
twee QED velden op doeltreffende wijze kon worden
overgedragen.
Wisselwerking van QED velden
Er is energie nodig om een QED veld op te stellen en voor de
interactie met het Body Field. Waarschijnlijk is er niet veel
fantasie voor nodig om te begrijpen dat een computer –
doordat deze constant aan en uit wordt gezet – onophoudelijk
een QED veld tot stand brengt. Dit is het veld dat de
wisselwerking met het QED veld van de cliënt opstelt en in
gang zet en dat het beoordelingsproces begint. Dankzij deze
methode om de beoordelingsscan te verrichten, is de NES
Professional veel onafhankelijker van de invloed van de
gebruiker/beoefenaar dan vrijwel alle andere op dit moment
beschikbare biotechnologen die beweren het energieveld van
het lichaam door te lichten.
De NES Infoceuticals
Zoals al kort in het vorige hoofdstuk is beschreven, zijn de NES
Infoceuticals ingeprint met QED informatie die het Body Field,
en daardoor het lichaam, weer op de juiste manier laten
functionering. Ze bevatten corrigerende informatie, zodat de
reguleringsprocessen in het lichaam opnieuw tot homeostase
(zelfregulering) overgaan. De Infoceuticals kunnen niet los
101

worden gebruikt. Hun gebruik is gekoppeld aan de
scanresultaten en aan de juiste ontplooiing van het Body Field
in de juiste volgorde. Binnen het NES protocol van het
ontplooien van het Body Field moeten eerst de Grote Velden in
balans worden gebracht, vervolgens de Drivers, dan de
Integrators en dan de Terrains, in die volgorde. Daarom worden
de NES Infoceuticals niet over de toonbank verkocht. De hierna
volgende informatie biedt een verdere uitleg over de werking
van de Infoceuticals.
De NES Infoceuticals bevatten QED-informatie
Nutri-Energetics heeft een manier ontwikkeld om subatomaire
deeltjes (als magnetische vectorinformatie) in te printen in een
basis van organische colloïdale mineralen. Wanneer de druppels
worden ingenomen, fungeren de subatomaire deeltjes als
magnetische wegwijzers binnen het Body Field van een cliënt.
(Volgens Fraser is dit subatomaire ‘wegwijzer’-proces de beste
verklaring voor de werkelijke werking van de homeopathie).
Om beter te begrijpen hoe het mogelijk is dat slechts een paar
druppels vloeistof zo’n ingrijpend effect kunnen hebben, keren
we terug naar onze bespreking van de kwantumfysica en hoe
gelijkvormige structuren niet alleen in staat zijn met elkaar te
communiceren, maar ook tegelijkertijd van toestand kunnen
veranderen. De structuur van elke Infoceutical is gelijk aan
zowel het genoomveld als aan bepaalde organellen, waardoor
een snelle opname wordt gegarandeerd van de berichten die in
een Infoceutical zijn ingeprint. Deze informatie wordt opgepakt
door de organellen van de cellen (in verschillende delen van het
lichaam), die ervoor zorgen dat de conventionele biochemische
systemen hun taak verrichten, namelijk gifstoffen uit de weg
ruimen en het lichaam terug doen keren naar de juiste werking.
Nulenergiebanen en de Informatiestroom
Informatie wordt altijd van het ene naar het andere deel van
het HBF overgedragen, en de baan die gevolgd wordt, moet de
baan zijn die, in overeenstemming met de wetten van de
fysica, de minste energie nodig heeft om die gegevens over te
dragen. Deze weg kunnen we de nulenergiebaan noemen en
deze is van cruciaal belang om de normale fysiologie gaande te
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houden. Wat gebeurt er volgens de NES theorie wanneer je ziek
wordt? In het begin is het lichaam in staat om ogenschijnlijk
gezond te blijven door de informatieoverdracht gewoon te
dwingen een andere route te nemen, al zal dat een minder
efficiënte route zijn. Door deze alternatieve, minder ideale baan
te volgen kan informatie vervormd of gedegradeerd raken, en
zelfs de verkeerde kant opgaan. En om informatie langs een
minder efficiënte route te dwingen, kost ook energie; daarom is
vermoeidheid of een algemeen gevoel van onwel zijn vaak een
van de eerste tekenen van ziekte. Dit neemt vaak toe naarmate
het proces van de informatieoverdracht in de loop van de tijd
verder afbreekt.
De NES Infoceuticals zijn daarom ontwikkeld om deze banen en
processen te corrigeren. De Drivers voorzien het lichaam van
de broodnodige energie/kracht. De Integrators herstellen
baanstructuren en reguleringsprocessen. Wanneer men de
Infoceuticals inneemt, kan de vermoeidheid nog enige tijd
aanhouden terwijl het lichaam bezig is de storing van de
informatiestroom te corrigeren. Maar als de problemen met de
informatieoverdracht zijn opgelost en de banen hersteld of
gecorrigeerd zijn, heeft het lichaam minder energie nodig en
krijgt het zijn vitaliteit terug. Het proces zit in werkelijkheid
ingewikkelder in elkaar, want als het lichaam is genezen en
weer goed functioneert, zal het onmiddellijk de problemen
aanpakken die verborgen waren (zoals een overdaad aan
gifstoffen). Maar simpel gezegd, werken de Infoceuticals omdat
het stromen van meer informatie via de juiste banen gelijk
staat aan een toegenomen gezondheid.
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Hoofdstuk 11
NES en andere Geneeswijzen
NES en Homeopathie
Omdat NES gebaseerd is op de wetenschappen van het QEDveld en de kwantumbiologie, is het in staat om duidelijker uit te
leggen hoe andere methoden werken. Het biedt bijvoorbeeld
een duidelijkere verklaring voor de homeopathie en geeft ons
de gelegenheid om het zowel te bewijzen als ingrijpend te
verbeteren. Homeopathische remedies, of ze nou door middel
van schokken of elektronisch worden vervaardigd, werken
theoretisch gezien op een met de NES Infoceuticals
vergelijkbare wijze; dat wil zeggen, subatomaire deeltjes
worden ingeprint met informatie die het Body Field
aanwijzingen kan geven over het beter uitvoeren van een
bepaalde handeling. Traditionele homeopaten waren experts in
het vinden van de analoge structuren van planten en
mineralen, maar waar het ze aan ontbrak was inzicht in de
wijze waarop deze analoge structuren op de een of andere
manier op het Body Field moesten lijken. NES brengt de
homeopathie een stap voorwaarts omdat wij directe
gegevensverzamelingen kunnen gebruiken die het Body Field
veel nauwkeuriger benaderen.
De homeopathie werkt door een verdunde substantie te
gebruiken die het lichaam de symptomen van een bepaalde
ziekte toedienen. Een relatief gezond Body Field zal vervolgens
in staat zijn op dit bericht te reageren en, hopelijk, het juiste
bericht te verschaffen om het lichaam van die symptomen te
bevrijden. Maar wanneer het lichaam te zeer is aangetast en
niet over voldoende kracht beschikt, kan het geen bericht
doorsturen noch de verandering uitvoeren. Daarbij komt dat in
veel gevallen de gekozen homeopathische remedie er een uit
vele mogelijke keuzes is en daardoor misschien niet de juiste.
In het beste geval kan het wat het lichaam nodig heeft dicht
benaderen.
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Nutri-Energetics selecteert daarentegen meteen het juiste
bericht omdat onze beoordelingsscan de structuur van het Body
Field goed kan ‘lezen’ en het in de juiste volgorde kan
ontplooien. De gekozen Infoceutical is degene die het juiste
correctieve bericht bevat en bezorgt deze rechtstreeks aan het
Body Field zodat het lichaam niet op een symptomatisch signaal
hoeft te reageren. Op deze en een aantal andere manieren
wordt met NES het probleem veel sneller opgelost en vergt het
veel minder inspanning (energie) van het lichaam.
NES preparaten kennen vele aspecten daar zij een veel
ingewikkelder beeld in de ruimte van de dynamische werking
van het lichaam opbouwen dan alleen maar een eenvoudige
verzameling gegevens. NES Infoceuticals bevatten honderden
reeksen wiskundige gegevens, waarvan elk in een bepaalde
volgorde moet zijn ingeprint teneinde een correct dynamisch
effect te ontwikkelen. (De wijze om deze gegevens volgens een
volgorde in te printen zonder de integriteit van de gegevens te
vernietigen is gepatenteerde NES informatie.)
Homeopaten kennen het probleem van gegevensdegradatie
maar al te goed. Na een bepaald aantal verdunningen kunnen
de remedies niet verder worden vermengd zonder ongewenste
gegevensveranderingen te veroorzaken. De meeste
homeopaten lijken het erover eens dat de grens bij zes
vermengingen ligt. Terwijl NES bij het vervaardigen van de
Infoceuticals geen potentiëring toepast en ook niet verdunt,
hebben wij toch ook zeer nauw moeten letten op kwesties
betreffende gegevensintegriteit. Het Body Field is uitermate
ingewikkeld en er is een enorme hoeveelheid gegevens nodig
om het op de juiste wijze te corrigeren; als de gegevens
aangetast zijn, krijgt het lichaam het verkeerde bericht en
zullen de resultaten te verwaarlozen of nul zijn. Na decennia
van onderzoek en vallen en opstaan is het NES grotendeels
gelukt dit probleem op te lossen door een mineraalsubstraat
rechtstreeks in te printen.
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NES en meridianen
Fraser leende het homeopathische concept van werken met
energetische analoge structuren voor zijn onderzoek, maar nam
ook ideeën uit de Traditionele Chinese Geneeskunde over. In
zijn eerder onderzoek rangschikte Fraser de energetische
equivalenten van de 96 energiekanalen in het lichaam die
precies de ‘Jing Luo’ volgden, oftewel de
acupunctuurmeridianen die in een systeem werden gebruikt dat
meer dan 3000 jaar geleden door de Chinezen werd ontwikkeld.
(Fraser schreef een acupunctuurcursus op doctoraatsniveau die
nog steeds in Australië op universiteitsniveau wordt gebruikt.)
De meeste westerlingen zijn bekend met de 12 belangrijkste
meridianen; anderen kennen ook de additionele meridianen,
waaronder de groep verbindende meridianen. Maar het totale
systeem, dat in de klassieke oude Chinese teksten wordt
beschreven, bestaat uit veel meer meridianen dan deze: er zijn
minstens 90 meridianen en dan worden de vele kleine
meridianen, die vertakkingen zijn van de hoofdmeridianen, niet
meegerekend. Het systeem is ingewikkeld en het kost jaren om
het onder de knie te krijgen.
Fraser ontdekte dat één groep meridianen, de zogenaamde
divergente meridianen, in communicatie staat met het
materiaal dat men in DNA- en RNA-monsters aantreft. Dit is
een ontwikkeling die van groot belang is voor de theorie van de
bio-energetica zoals deze door NES is geformuleerd. (Fraser
ontdekte dat andere groepen meridianen energetisch gezien
overeen kwamen met verschillende typen bindweefsels,
waarvan er binnen het lichaam vele zijn.) Gedurende zijn
onderzoek naar het Body Field trof Fraser steeds specifieke
verbindingen aan tussen de energetische analoge structuren die
hij van de groepen van vier divergente meridianen had
gemaakt. Bij het zoeken van een verklaring, kwam hij altijd
weer uit bij de veldtheorie. In het bijzonder dacht hij aan de
theorie van de morfogenetische velden van de Engelse bioloog
Rupert Sheldrake. Fraser veronderstelde dat DNA en RNA een
morfogenetisch veld genereren wanneer ze in een QED veld
worden geplaatst – maar ook alleen dan.
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Met andere woorden, hij theoretiseerde dat er vier strengen
nucleïnezuren zijn die energetisch hetzelfde zijn als de analoge
structuren van zijn vier divergente meridianen. Wat hij trof was
het onderscheid tussen ‘is’ en ‘net als’, wat in de wetenschap
een enorm verschil is. In feite blijkt dat de energetische
analoge structuren van groepen van vier divergente meridianen
erg veel lijken op groepen van vier nucleïnezuren genaamd Gquadruplex DNA. Aan de Universiteit van Cambridge is onder
Dr. Shankar Balasubramian onderzoek gaande naar Gquadruplex DNA die een structuur met vier strengen heeft. Een
citaat van zijn website: ‘G-quadruplexen zijn DNA sjablonen
met vier strengen die kunnen worden aangenomen door DNA
sequenties afkomstig uit een aantal gebieden van het
menselijke genoom. De vorming van zulke structuren kan
biologische processen beïnvloeden waaronder celdelingen en
het aflezen van bepaalde genen.’
Al kunnen we slechts vluchtige blik verschaffen op het
theoretische fundament waarop NES is gebouwd, hopen we
duidelijk te hebben gemaakt dat NES het culminatiepunt is van
vele onderzoeksmethoden: de Traditionele Chinese
Geneeskunde, de acupunctuur, de homeopathie, de biochemie
en de kwantumelektrodynamica, om er maar een paar te
noemen. Hoewel ons onderzoek doorgaat en we onophoudelijk
onze processen verfijnen, vertrouwen we erop dat door ons
inzicht in de kaart van het optimale HBF, hoe het in volgorde te
ontplooien, en hoe informatie zonder verlies aan
gegevensintegriteit in te printen, de NES resultaten
nauwkeuriger en consistenter zijn dan welke andere
biotechnologie dan ook, die ons momenteel ter beschikking
staat.
De rest van dit boek biedt een overzicht van specifieke
aspecten van de NES beoordelingssoftware en de Infoceuticals.
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Paragraaf C

NES en het NES Professional
SystemTM
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Hoofdstuk 12:
NES Infoceuticals en beoordelingsoverzicht
Hieronder volgt algemene informatie over de Infoceuticals
(Grote Veld, Energetische Driver, en Energetische Integrator)
en de relevante beoordelingsschermen van de NES Professional
software.

Grote Velden
Dit scherm laat zien in welke mate het lichaam in balans met
de drie grote energievelden van de aarde. Dit zijn belangrijke,
door de aarde geproduceerde energievelden en ze
corresponderen met de zwaartekracht, de magnetische polen
en de evenaar (90 graden ten opzichte van de magnetische
polen). Als het lichaam niet goed in balans met deze velden is
kan dit leiden tot gezondheidsproblemen. Ook wordt het
vermogen van het lichaam om zich aan te passen en terug te
keren naar een betere gezondheidstoestand beperkt. Dit
scherm geeft tevens de integriteit weer van de
elektromagnetische lichaamspolariteit. Zowel de Grote Velden
als de polariteit hebben de hoogste prioriteit in de aanpak met
NES protocollen.
•

•

Het lichaam is van nature op een langzaam tempo met
rustperiodes ingesteld, zodat het contact, balans en
natuurlijke harmonie met de aarde kan onderhouden.
Voortdurende snelle verplaatsingen (auto, trein, vliegtuig),
kunstmatige geluiden, chemische gifstoffen, invloeden van
licht en magnetisme kunnen allemaal problemen in de
natuurlijke balans van het lichaam met de Grote velden
veroorzaken.

De verticale As
De verticale as komt door de zwaartekracht tot stand:
•

Het niet in balans zijn kan in verband worden gebracht
met lange-termijn effecten van geopathische stress
(ondergrondse waterstromen, mineralenophopingen of
holtes).
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•

•

•

Disbalans kan in verband worden gebracht met kleine
variaties in zwaartekracht die van plaats tot plaats
verschillend kunnen zijn.
Wordt verbonden aan functionele problemen van het
zenuwstelsel en kan van invloed zijn op het slaappatroon.
Wordt in verband gebracht met duidelijk waarneembare
variaties in de gezondheid, afhankelijk van het feit of een
persoon staat of ligt.

De magnetische Pool-as
De magnetische pool-as wordt door de magnetische polen van
de aarde gegenereerd.
•

De disbalans met de magnetische pool-as wordt in
verband gebracht met de processen van verwarmen en
warmteverspreiding in het lichaam. Dit kan leiden tot hete
of koude gebieden op willekeurige plaatsen in het lichaam.

De Equatoriale As (Evenaar-As)
Deze as staat haaks op de magnetische Noord-Zuid pool-as van
de aarde en vertegenwoordigt de draai van de aarde.
•

•

•

Als het lichaam niet met deze as in balans is, kan dit
leiden tot een verminderd vermogen om de juiste
sporenelementen uit het voedsel op te nemen.
Metabolische ziektes kunnen in verband worden gebracht
met het niet in balans zijn met deze as. Oxidatie en
antioxidatieprocessen kunnen er door worden beïnvloed.
Ook kunnen de processen in lever en dikke darm erdoor
worden beïnvloed.

Correctie van de Grote Velden
De algemene regel is: Als een van de assen van de drie grote
velden bij het uitlezen niet nul is of de BFA (Big Field Aligner)
niet nul is, dan is de BFA Infoceutical noodzakelijk.
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Als de polariteit bij het uitlezen niet nul is, dan is de PL
(polariteit) Infoceutical noodzakelijk.
Als zowel polariteit als één van de andere Grote Velden bij het
uitlezen niet nul zijn, dan is de PL Infoceutical nodig. (PL bevat
BFA als onderdeel van zijn formule).
In balans brengen van de Grote Velden (BFA)
De BFA (Big Field Aligner) Infoceutical is in staat de disbalans
tussen de drie grote velden van de aarde (verticale, polaire en
equatoriale as) en het Human Body Field [menselijke bioenergieveld] op te heffen en de velden weer met elkaar in
balans te brengen.
•

•

•

In de balkgrafiek wordt zichtbaar hoe groot de noodzaak is
om de BFA te gebruiken.
Correctie van de disbalans tussen de assen is van cruciaal
belang om genezing te kunnen bereiken.
Als BFA bij het uitlezen nul aangeeft, maar een of meer
van de drie veldassen zijn niet nul, dan moet BFA worden
toegepast.

Polariteit (PL)
De som van de biologische en anatomische activiteiten van het
lichaam levert een elektromagnetisch veld op dat het hele
lichaam omhult. Dit veld heeft een belangrijke rol in het
vormen van het Human Body Field [menselijke bio-energieveld]
en activiteiten op quantumniveau. Als dit veld een negatieve
lading krijgt en/of een draaiing naar links neemt, dan ontstaat
er een grote verstoring in de quantumvelden.
•

•

Het is voor het lichaam moeilijk om weer een positieve
lading te verkrijgen als niet eerst de polariteit
genormaliseerd wordt.
Emotionele blokkades, stress, elektromagnetische
verstoringen van welke aard dan ook, vliegreizen,
geopathische stress, gifstoffen en chronische ziektes
kunnen allemaal problemen met betrekking tot de
polariteit veroorzaken.
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•

•

Om de polariteit terug te brengen naar zijn originele
optimale staat wordt de Polariteit Infoceutical, (PL)
toegepast.
De Polariteit Infoceutical (PL) corrigeert tevens de
disbalans in de Grote Velden en moet daarom niet samen
met de BFA Infoceutical worden gebruikt.

De Energetische Drivers
Dit scherm laat de integriteit van de 16 Energetische Drivers
(Energetic Drivers, ED’s) van het lichaam zien. Volgens de bioenergetische theorie is het menselijke bio-energieveld voor de
complete coördinatie van fysieke, chemische, neurologische en
energetische energie binnen het lichaam [Human Body Field
(HBF)] verantwoordelijk. Om dit goed uit te kunnen voeren
moet het Human Body Field met energie worden opgeladen wat
met de inzet van de 16 Energetische Drivers (ED’s) kan worden
bereikt.
•

•

•

•

Activiteiten van chemische, elektrische, ionische, sonische,
neurologische en fysieke aard creëren een energieveld
binnen het fysieke weefsel dat wij kennen als ‘Driver
Energie.
De som van de energie die door specifieke organen of een
weefselsysteem wordt opgewekt vormt de Energetische
Driver (ED).
Het hart kent bijvoorbeeld vele verschillende soorten
activiteiten, zoals geluid, spieren (cardiale contractie),
elektrische (ritmebepalende) beweging, enzovoort. De
totale som van de activiteiten in het hart creëert een veld
dat bekend staat als de Hart Driver. Het veld dat door de
Hart Driver wordt gecreëerd voorziet het Human Body
Field (HBF) van energie.
Fysieke en energetische problemen, zoals stress, gifstoffen
en emotionele schokken binnen het Driver weefsel zorgen
voor afbraak in de integriteit van het Driver veld en brengt
zo het Human Body Field (HBF) uit balans.
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•

•

•

Elke ED [Energetic Driver] wordt in verband gebracht met
de formatie (rijping) van specifieke lichaamscellen en met
de immuuncellen in het bijzonder. De ED’s hebben dus een
belangrijke rol bij het in stand houden van het
immuniteitsysteem.
Het professionele NES-systeem onderzoekt en rapporteert
op het gebied van de integriteit van de 16 Drivers.
NES Energetische Drivers (ED’s) Infoceuticals zijn
ontwikkeld om de integriteit van de Driver velden te
herstellen waardoor de gezondheid van de weefsels die bij
de specifieke velden horen, wordt bevorderd. Daarnaast
versterkt dit het immuniteitsysteem en wordt energie in
het Human Body Field (HBF) ingebracht.

Energetische Driver Infoceuticals
Het gebruik van de ED Infoceuticals
•

•

•

•

Vanwege de fundamentele noodzaak om het Human Body
Field te energetiseren, wordt tijdens de eerste twee NES
consulten de prioriteit bij de Drivers gelegd. Ze worden
ook vaak bij vervolgconsulten gebruikt.
De ED Infoceuticals hebben een numerieke volgorde van
belangrijkheid, deze wordt door het ED nummer
aangegeven.
Het verdient normaliter aanbeveling om niet meer dan vier
ED Infoceuticals per consult voor te schrijven.
De Drivers voor lever en pancreas mogen tijdens het
eerste consult niet worden gebruikt; bij het gebruik van
deze Drivers dienen enkele voorzorgsmaatregelen te
worden genomen, meer informatie hierover staat in het
trainingsmateriaal voor de behandelaar.

ED 1 – De Bron Driver (dit is de belangrijkste Driver die
alle andere Drivers energie geeft).
De Bron kan als de belangrijkste katalysator voor alle
energetische en chemische activiteiten in het Human Body Field
worden beschouwd. Het vormt het basismiddel voor al onze
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energie. Het is de wezenlijke essentie die leven brengt. De Bron
wordt gevormd door de concrete ‘paramagnetische confetti’ die
zich in de lichaamsholten bevindt.
•

•
•

•

•

•

•

•

•

De Bron is de katalysator voor alle chemische en
energetische activiteiten in het lichaam. Zonder de Bron
gebeurt er niets.
De Bron is in de lichaamsholten opgeslagen.
De energie van de Bron wordt verminderd door chronische
ziekten, fysieke of geestelijke uitputting,
ademhalingsproblemen, blootstelling aan gifstoffen,
spanning en ondervoeding.
De Bronenergie kan ook uitgeput raken door schade
veroorzaakt door bacteriën, virussen en schimmels.
De Bron Driver wordt soms ook wel de ‘Hoofdenergie
Driver’ genoemd of de ‘Driver van de Drivers’ omdat deze
de directe energetische Driver van alle andere Drivers is.
In de NES protocollen moet de grootste aandacht aan de
ED 1 Infoceutical worden geschonken.
De ED 1 Infoceutical is ontwikkeld om het lichaam te
helpen bij het aanvullen van de Bronenergie, waardoor het
lichaam een stimulans ontvangt om te genezen en de
lichaamsfuncties te corrigeren.
De ED 1 Infoceutical kan nuttig zijn bij het opheffen van
vermoeidheid door ontgiftings verschijnselen en
genezingsreacties.
De Bron Driver wordt geassocieerd met de vorming van
reticulo-endotheliale cellen die betrokken zijn bij de
opname van rode bloedcellen, bacteriën en
lichaamsvreemde colloïdale deeltjes.

ED 2 – Imprinter Driver (belangrijkste Driver voor de
informatieoverdracht).
Juiste informatieoverdracht binnen het lichaam is van essentieel
belang om de lichaamsactiviteiten te onderhouden en te
corrigeren. De Imprinter Driver is hierbij de aanjager van de
informatieoverdrachtprocessen. Informatie van het
zenuwstelsel wordt via het hart in het bloed ingeprint. Het
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energetische Driver veld van de Imprinter Driver genereert dit
proces. Het heeft ook energetische verbanden met het ruwe en
vlakke endoplasmatisch reticulum (ER) en de ribosomen die in
alle cellen worden aangetroffen.
•

•

•

ED 2 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit van het
veld van de Imprinter Driver [of: Imprinter Driver Veld] te
herstellen en daarmee een optimale informatieoverdracht
binnen het lichaam te verzekeren.
ED 2 wordt geclassificeerd als de voorbereiding voor een
‘goed gevoel’ en kan positieve emoties stimuleren,
opbeurend werken en charisma tot stand te brengen.
ED 2 wordt vaak in een vroeg stadium in de NES
protocollen gebruikt, omdat het door zijn werking op het
cellulaire endoplasmatisch reticulum het metabolisme
corrigeert. De functies van het cellulaire endoplasmatisch
reticulum omvatten de synthese van proteïnen en lipiden
synthese, ontgifting, inter- en intracellulair moleculair
transport, omzetting van cholesterol naar steroïden en
ontgifting van niet-lichaamseigen proteïnen.

ED 3 – Cel Driver (belangrijkste Driver voor het
lichaammetabolisme).
Cellulaire energie en de velden van de Cel Driver worden door
minuscule structuren, mitochondria genaamd gegenereerd.
Deze zijn in alle cellen aanwezig. Cellen hebben energie nodig
om hun dagelijkse taken uit te voeren, zonder deze energie
functioneren zij niet en sterven af. De lever heeft de meest
intense cellulaire activiteit waardoor de Cel Driver zowel met
het hele metabolisme als met de lever in het bijzonder
verbonden is. Gifstoffen en andere omgevingsfactoren kunnen
het vermogen van cellen om de noodzakelijke energie te
genereren, verstoren waardoor een goede celfunctie verstoord
wordt.
•

De ED 3 Infoceutical is ontwikkeld om de mitochondria te
helpen bij het genereren van energie en het faciliteren van
de normale cellulaire ademhalings- en
uitscheidingsprocessen. Voor een deel gebeurt dit door bij
de afscheiding van dioxines, PCP’s, benzeen en de effecten
van elektromagnetische straling te helpen.
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•

•

•

•

•

•

Voldoende cellulaire energie is van groot belang voor de
informatieoverdracht.
De Cel Driver communiceert met mastocyten; deze cellen
zijn betrokken bij de opbouw van antistollingsfactoren in
het bloed om de vorming van bloedklonters in de aderen
te voorkomen. Ook zijn de mastocyten betrokken bij de
vorming van het antilichaam immunoglobuline E dat in
verband staat met allergische reacties.
ED 3 wordt als een hulpmiddel bij situaties waarin het
lichaam te maken heeft met geopathische stress
voorgeschreven.
ED 3 kan een gunstig effect hebben op het
lichaamsmetabolisme in het algemeen, en op de lever en
de afscheiding van afvalstoffen in het bijzonder.
ED 3 kan uitstekend worden gebruikt in combinatie met
voedsel dat antioxidanten bevat of met
voedingssupplementen die vrije radicalen opruimen. ED 3
heeft zelf ook een sterke antioxidatieve werking.
ED 3 kan van nut zijn bij vermoeidheid en metabolische
problemen.

ED 4 – Zenuwstelsel Driver (belangrijkste Driver voor het
zenuwstelsel).
Het zenuwstelsel voelt alle veranderingen in het lichaam,
interpreteert de veranderingen, reageert erop en helpt
daardoor bij het beheersen en integreren van alle
lichaamsactiviteiten. Het zenuwstelsel gebruikt hiervoor
ingewikkelde elektrochemische signalen en patronen, inclusief
hersengolven en genereert zo het veld van de Zenuwstelsel
Driver [zie boven]. Onze westerse leefwijze met zijn
overmatige stimulantia, overbelasting van de zintuigen en
mentale hyperactiviteit, kan de hersengolven in het bijzonder
de deltagolven (diepe slaap) en de alfagolven (ontspanning),
verstoren.
•

De ED 4 Infoceutical is ontwikkeld om de balans van deltaen alfagolven te herstellen waardoor een ontspannen slaap
en een gevoel van rust wordt bevorderd.
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•

•

•

•
•

ED 4 bevordert de generatie van het hele energetische
zenuwstelselveld. Deze is nodig voor neurologische
integriteit en goed functioneren van het zenuwstelsel.
Het Zenuwstelsel Driver veld ondersteunt het
rijpingsproces van de neuroblasten (embryonale
zenuwcellen).
De energievelden van het zenuwstelsel worden negatief
beïnvloed door de hieronder genoemde verontreinigende
stoffen; ED 4 is o.a. ontwikkeld om de verwijdering van
deze verontreinigende stoffen te ondersteunen:
Butanol (koolwaterstofoplosmiddelen)
Chloropyrifos (gewoon organisch fosfaatbevattend
insectenbestrijdingsmiddel)

•

Heptaan (oplosmiddel)

•

Difterievaccinatie

•

Rabiësvaccinatie

•

Tetanusvaccinatie

ED 5 – Circulatie Driver (belangrijkste Driver voor
gezond bloed en een goede bloedcirculatie).
De bloedcirculatie is de grootste fysieke beweging binnen het
lichaam; er wordt dagelijks ongeveer 7000 liter bloed in het
lichaam rondgepompt. Deze beweging genereert een Driver die
we kennen als de Circulatie Driver. De conditie van het
Circulatie Driver veld zegt veel over de talrijke factoren die te
maken hebben met bloedcirculatie en de bloedstroom.
•

•

•

De ED 5 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit in het
Circulatie Driver veld te herstellen.
Dit veld is een indicator van hoe goed de arteriële
circulatie het bloed transporteert en daarmee ook hoe
goed het vermogen is om zuurstof, afvalstoffen en
informatie te vervoeren.
De Circulatie Driver geeft de conditie van de erythrocyten
(rode bloedcellen) en de effectiviteit van
zuurstofhemoglobine weer.
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•

•

Iemands emotionele conditie beïnvloedt de bloedcirculatie
en daarmee het veld dat door de circulatie wordt
gegenereerd.
De Circulatie Driver neemt ook de conditie van de
zenuwbanen waar die de circulatie beïnvloeden.

ED 6 – Hart Driver (de belangrijkste Driver voor het hart
en emoties)
Het hart en zijn Driver veld wordt in verband gebracht met de
fysieke spierpompbeweging en het produceren van complexe
dubbele geluidsgolven. Bij het Hart Driver veld behoort ook een
sterke emotionele inhoud. De activiteiten binnen het
hartweefsel genereren het Hart Driver veld.
•

•

•

•

•

De ED 6 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit van
het Hart Driver veld te herstellen.
Het Hart Driver veld wordt in verband gebracht met
besluitvormingsprocessen, identiteit, helderheid,
zelfvertrouwen en geestelijke integratie. Als het Hart
Driver veld beschadigd is, kan het zelfvertrouwen naar een
dieptepunt zakken.
Schade aan het Hart Driver veld kan effect hebben op de
geluiden van het hart, polsslag, en het vermogen om
informatie binnen het lichaam over te brengen.
De meest aannemelijke oorzaken van fouten in het Hartenergieveld zijn shock, stress en verontreinigende stoffen.
Het Hart-energieveld kan ook worden beïnvloed door de
volgende verontreinigende stoffen; ED 6 is o.a. ontwikkeld
om de verwijdering van deze stoffen te ondersteunen:

•

4-fenylcyclohexeen (onderkant van tapijten)

•

Dioxaan (industrieel oplosmiddel)

•

Mazelen-Bof-Rode hond vaccinatie

•

•

Het Hart Driver veld ondersteunt het rijpingsproces van de
bloedplaatjes, lymfocyten en monocyten die bij het
immuunsysteem betrokken zijn.
Het Hart Driver veld correspondeert met de functies van
middenhersenen en visuele en auditieve waarnemingen.
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•

ED 6 kan gunstige invloed hebben op auditieve
waarnemingen en belangrijke leerproblemen die
veroorzaakt worden door autisme (in het bijzonder de
taalkundige aspecten).

ED 7 – Long Driver (belangrijkste Driver voor
ademhaling en energetische beweging in het lichaam).
De longen brengen zuurstof in het bloed, scheiden CO2 en
water af en brengen energetische beweging in elk weefsel van
het lichaam. Tevens produceren ze geluid via de luchtpijp.
Volgens biofysici brengt de combinatie van deze effecten het
Long Driver veld tot stand dat verantwoordelijk is voor het
activeren van een groot aantal andere energievelden. Gifstoffen
die zich in de lucht bevinden (industriële, chemische en
landbouwgifstoffen) hebben de neiging zich in de longen op te
hopen en veroorzaken zowel fysieke als energetische schade.
•

•

•

•

•

•

De ED 7 Infoceutical is ontwikkeld om een goede
uitwisseling van gassen in de bronchiën te reactiveren. Dit
stimuleert de belangrijke metabole systemen.
Verhoogde hoeveelheden zuurstof in de longen (naar
optimaal niveau) kan helpen virale infecties te
verminderen.
Het Long Driver veld wordt in verband gebracht met groei,
ontwikkeling en het vermogen goed adem te halen / of: de
capaciteit voor een goede ademhaling.
Het Long Driver veld wordt in verband gebracht met
grotere mentale leervaardigheden bij kinderen en met een
hoger bewustzijnniveau bij volwassenen.
De Long Driver wordt in verband gebracht met het
rijpingsproces van de erythroblasten, cellen in het rode
beenmerg die hemoglobine produceren.
Long-energievelden functioneren niet goed wanneer de
hieronder genoemde verontreinigende stoffen aanwezig
zijn; ED 7 is o.a. ontwikkeld om de verwijdering van deze
stoffen te ondersteunen:

•

Butanol (waterstofoplossing)

•

Asbest
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•

Vaccinaties tegen influenza, polio, tuberculose en gele
koorts

ED 8 – Maag Driver (de belangrijkste Driver voor
spijsverteringsfuncties).
De belangrijkste fysieke functie van de maag is het ontvangen
en tijdelijk bewaren van voedsel en vocht. Het is een zure
omgeving die microben doodt en met de vertering van
proteïnen begint. Energetisch gezien zijn maag en darmstelsel
met elkaar verbonden. Een combinatie van peristaltische
bewegingen en chemische reacties is bij het afbreken en
vervolgens opnemen van mineralen, proteïnen, vetten en
koolhydraten betrokken. Deze bewegingen in het darmstelsel
genereert het Maag Driver veld. Gifstoffen in het darmstelsel
zijn desastreus voor het Maag Driver veld.
•

•

•

•

•

•

•

De ED 8 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit in het
Maag Driver veld te herstellen.
Dit Driver veld geeft de effectiviteit van het totale
spijsverteringsproces weer, inclusief absorptie en
assimilatie. Het houdt tevens verband met het
immuunsysteem en zijn reacties.
Onderzoek heeft uitgewezen dat dit energieveld met het
uithoudingsvermogen van de spieren, chronische
longziekten en ademhalingsproblemen correspondeert.
Het Maag Driver veld ondersteunt het rijpingsproces van
granulocyten (granulaire witte bloedcellen) en basofielen.
De cocktail van ‘vreemde’ chemicaliën die zich
tegenwoordig in de voedselketen bevindt heeft als gevolg
dat zich bij veel mensen een groot aantal vreemde
chemicaliën in het darmstelsel bevindt. Dit heeft zeer
negatieve gevolgen voor de fysiologische en energetische
functies van de maag.
Het gebruik van ED 8 kan het in balans brengen van de
maag- en darmflora ondersteunen.
Maag-energievelden kunnen niet goed functioneren als de
hieronder genoemde verontreinigende stoffen aanwezig
zijn; ED 8 is o.a. ontwikkeld om de verwijdering van deze
stoffen te ondersteunen:
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•

Schimmels

•

Elektromagnetische straling

•

Zware metalen, zoals antimoon, cadmium, lood en arseen

•

Hepatitis A en B vaccinaties

•

Deze Driver kan gedurende een korte tijd bij het ontgiften
zeer heftige reacties teweeg brengen. Er dient daarom
met een minimale dosering te worden begonnen.

ED 9 Spier Driver (belangrijkste Driver voor
spieractiviteiten).
Het spiersysteem vertegenwoordigt de grootste groep weefsels
in het lichaam (ongeveer de helft van het lichaamsgewicht).
Het Spier Driver veld wordt gegenereerd als spieren strekken
en samentrekken in dagelijkse fysieke bewegingen. In dit
systeem kunnen gebreken ontstaan als spieren niet goed
functioneren, er een opbouw van gifstoffen ontstaat of fysieke
beweging beperkt wordt. Doorstane emoties en shock worden
ook in de spieren opgeslagen en kunnen ook het energieveld
beïnvloeden.
•

•

•

•

•

De ED 9 Infoceutical is ontwikkeld om het spierenergieveld te corrigeren door blokkades te verwijderen
die ontstaan zijn door een verslechterde zuurstofopname,
loodvervuiling of afvalproducten van gewone organismen.
Het verbetert de beschikbaarheid van gewone mineralen
zoals calcium en magnesium voor de spieren.
ED 9 kan spierprestaties mogelijk verbeteren als er een
ontgifting noodzakelijk is.
De spieren en het Spier Driver veld kunnen emotionele
problemen en herinneringen van fysieke trauma’s opslaan.
Daardoor kunnen deze de oorzaak van chronische
gezondheidsproblemen zijn. ED 9 is ontwikkeld om het
spier-energieveld te herstellen en hierin opgeslagen
emoties en trauma’s vrij te maken / te bevrijden.
Dit is een zeer dynamische Infoceutical die zich
concentreert op de spierfuncties en kan worden gebruikt
als sleutel bij elke vorm van neuromusculaire therapie.
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•

•

Het Spier Driver veld wordt in verband gebracht met het
rijpingsproces van monocyten (witte bloedcellen).
Spieren en gewrichten kunnen (tijdelijk) pijnlijker worden
als patiënten met chronische artritis deze correctie op het
spier-energieveld gebruiken.

ED 10 – Huid Driver (belangrijkste Driver voor
huidfuncties).
De huid is het grootste orgaan van het lichaam en reageert op
de verticale as van het grote lichaamsveld. De belangrijkste
taken van de huid zijn ademhaling en afscheiding van
afvalstoffen uit het lichaam en de regulering van vocht- en
mineralenbalans. Het is ook een belangrijke
verdedigingsbarrière. De beweging van moleculen door de
oppervlakte van de huid via ademhaling en afscheiding
genereert het Huid Driver veld.
•

•

•

•

•

ED 10 Infoceutical is ontwikkeld om het Huid Driver veld
te energetiseren en op deze wijze de fysiologische functies
van de huid te verbeteren.
ED 10 kan ondersteuning bieden bij huidproblemen en
spierproblemen.
ED 10 is ontwikkeld om ondersteuning te geven bij het
verwijderen van metabole gifstoffen uit het lichaam via de
huid.
Er zijn sterke verbanden tussen de Huid-energievelden en
de Long-energievelden, ED 10 zou bij
ademhalingsproblemen kunnen helpen. Er bestaat tevens
een energetisch verband tussen de Huid Driver en de
slijmvliezen van darmen en longen.
Het Huid Driver veld wordt in verband gebracht met het
rijpingsproces van megakaryocyten (zeer grote
beenmergcellen die volwassen bloedplaatjes afscheiden
die nodig zijn bij bloedstollingprocessen).
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ED 11 – Lever Driver (belangrijkste Driver voor
leverfuncties).
De lever is de chemische fabriek van het lichaam en voert
talrijke essentiële taken uit. Het Lever Driver veld wordt door
de acties van de levercellen gegenereerd.
•

•

•

•

•

•

•

ED 11 is ontwikkeld om het Lever Driver veld te corrigeren
en daarmee de fysiologische processen van de lever te
ondersteunen.
De functies van de lever omvatten: verwerken van
voedingsstoffen, aanmaak van hormonen en enzymen,
warmteopwekking, ontgiften van metabole gifstoffen en
gifstoffen uit het spijsverteringskanaal, galproductie,
opslag van vetten en koolhydraten, immuunfiltersysteem
en nog vele andere functies zoals het reguleren van de
bloedsuikerspiegel, bloedstolling, pH-regulatie enzovoorts.
Dit veld wordt verstoord door opgenomen gifstoffen,
luchtverontreiniging, zware metalen, gifstoffen uit voedsel,
infectieverwekkers, maar ook door stress en een slechte
slaap.
Het Lever Driver veld wordt in verband gebracht met
reticulocyten (regeneratie van verloren bloed) en
prothrombine (een voorloper van de stof die bloedstolling
bewerkstelligd).
ED 11 mag niet bij de eerste NES visite worden gebruikt,
het zou kunnen leiden tot het vrijkomen van teveel giftige
stoffen in het lichaam.
ED 11 mag niet gebruikt worden bij mensen met een
slecht gereguleerde bloedsuikerspiegel, zoals
suikerpatiënten.
ED 11 mag nooit gebruikt worden in combinatie met ED 15
(pancreas).

ED 12 – Nier Driver (belangrijkste Driver voor nier- en
bijnierfuncties).
De nieren vormen een vitaal onderdeel van de
vochthuishouding en bloeddrukmechanismen van het lichaam.
Voorts bevatten de nieren in een bredere context ook de
bijnierklieren. Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde
wordt de ‘jing’ bio-energie in de nieren opgeslagen. Het Nier
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Driver veld wordt gegenereerd door de fysiologische functies
van de nieren en de aanwezigheid van ‘jing’.
•

•

•

•

De ED 12 Infoceutical is ontwikkeld om het Nier Driver
veld daar waar het uitgeput is te herstellen en zo de
fysiologische functies van de nieren te ondersteunen.
De nierfuncties omvatten de filtratie van afvalstoffen uit
het bloed, productie van urine en reabsorptie van
elektrolyten en vocht. Verder spelen de nieren een
belangrijke rol in de regulatie van bloeddruk en
bloedcelproductie.
De Nier Driver ondersteunt het rijpingsproces van
lymfocyten en monocyten (witte bloedcellen).
Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde heeft de
energie van de nieren effect op de functie van
hersencellen en uithoudingsvermogen.

ED 13 – Immuniteit Driver (belangrijkste Driver voor
lichaamsvochten met betrekking tot immuniteitsfuncties
(antilichamen) en niet-specifieke weerstand tegen
ziektes).
Het immuunsysteem beschermt het lichaam tegen het
voortdurend binnendringen van giftige factoren van zowel
externe als interne afkomst. Het Immuniteit Driver veld wordt
voornamelijk gegenereerd door de actie van beenmerg
producerende cellen, maar de milt stuurt de vorming van
immuuncellen in het beenmerg, dus ook het energieveld van de
milt is onderdeel van de Immuniteit Driver.
•

•

•

De ED 13 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit van
het Immuniteit Driver veld te herstellen en zo de aanmaak
van immuuncellen te ondersteunen. Deze immuuncellen
hebben echter een paar dagen tot een maand nodig om
zich te ontwikkelen tot functionele eenheden.
De effecten van ED 13 hebben daarom tijd nodig voordat
ze merkbaar worden en ED 13 dient voor ten minst één
maand ononderbroken in een lage dosering te worden
ingenomen.
De Immuniteit Driver wordt in verband gebracht met de
rijping van talrijke immuuncellen, zoals myelocyten
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(granulocyten producerende beenmergcellen, deze nemen
lichaamsvreemde deeltjes in zich op), monocyten (ruimen
de dode witte bloedcellen op) B-lymfocyten
(antilichaamreacties) mastocyten (ook wel mestcellen
genoemd, productie van antistollingsfactoren) lymfcellen
(veel soorten), witte bloedcellen (veel) en reticulocyten
(onrijpe rode bloedcellen).
•

•

•

ED 13 dient met voorzichtigheid te worden gebruikt omdat
er herstelprocessen door activering van het
immuunsysteem in gang worden gezet.
ED 13 mag niet worden gebruikt door mensen met een
verhoogde aanmaak van rode en witte bloedcellen.
ED 13 kan worden gebruikt als het aantal rode en witte
bloedcellen te laag is.

ED 14 – Milt en Omentum Driver, de belangrijkste Driver
voor milt en cellulaire immuniteit (specifieke weerstand)
Deze Driver bestaat uit de rode en witte pulpa van de milt en
het omentum, een soort mesenterisch weefsel dat als een plooi
de buikholte bekleedt.
De milt heeft drie functies, fagocytose van oudere erytrocyten,
bloedregulatie én heel belangrijk; het is een bron van
lymfocyten en plasmacellen waarmee antistoffen worden
aangemaakt om het lichaam te beschermen tegen specifieke
organismen.
Het omentum heeft een immuniteitsfunctie in de peritoneale
holte en is zeer actief indien er sprake is van peritonitis
(buikvliesontsteking). Het omentum zorgt ervoor dat
leukocyten de holte bereiken en is zo dynamisch dat het zelfs
besmette delen van de holte met collageen omhult en afsluit.
Bij volwassenen kan het omentum door chirurgische ingrepen
beschadigd zijn.
In de traditionele Chinese geneeskunde gelooft men dat er een
verband is tussen de milt en de longen, een soortgelijke
energetische link kan buiten het meridiaansysteem niet worden
aangetoond. Het is daarom uiterst belangrijk dat de Milt Driver
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overeenkomt met de volgende organismen, die zowel de
peritoneale holte als de longen kunnen infecteren.
• Bordetella pertussis (kinkhoest)
• Haemophilus influenzae (veroorzaakt luchtweginfecties bij
kinderen)
• Klebsiella (kan vernietiging van de longcellen veroorzaken)
• Neissera catarralis (luchtweginfectie)
Merk op dat Klebsiella sp. in de darmen en buikholte
onschuldig, maar in de borstholte gevaarlijk is; hier kan
Klebsiella weefsel vernietigen.
De Milt Driver kan daarom in gevallen van chronische peritonitis
met zwelling in de buik en ook bij astma als er sprake is van
een lichte chronische bacteriële infectie, worden ingezet.
Chronische, lichte appendicitis zou hier ook op kunnen
reageren.
Deze Driver kan ook worden toegepast bij een slecht
weerstandsvermogen bij kinderen. Vergeet niet dat deze Driver
verbonden is met de energetische Integrator 8, er is dus niet
alleen een effect op de lever, maar ook op laag frequente
elektromagnetische straling, waar sommige kinderen last van
kunnen hebben.
Nadat de cliënt de Milt Driver tien dagen heeft gebruikt, is het
wellicht nodig daarna de Lever Driver te gebruiken. De Milt/
Omentum Driver kan tegelijk met EI 12 worden ingenomen
omdat deze als een algemene corrector van stralingsbelasting
functioneert, vooral voor mensen die in steden wonen en
blootgesteld zijn aan elektrosmog.
In de afgelopen decennia hebben Chinese artsen vastgesteld
dat de lippen en het uiterste puntje van de neus van kleur of
structuur kunnen veranderen als de milt niet normaal
functioneert.
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ED 15 – Pancreas Driver (belangrijkste Driver voor
spijsverteringsenzymen en bloedsuikerregulering).
De pancreas of alvleesklier produceert een complexe cocktail
van spijsverteringsenzymen; onder andere de enzymen die
koolhydraten, proteïnen en vetten omzetten. Hormonen die
worden uitgescheiden door aan de oppervlakte liggende
pancreasklieren spelen een essentiële rol in de regulering van
de bloedsuikerspiegel.
Het Pancreas Driver veld wordt door de spijsverteringsfuncties
en de endocriene functies van de pancreas gegenereerd. De
pancreas is bijzonder gevoelig voor gifstoffen uit het milieu die
de functies kunnen verstoren.
•

•

•

•

•

•

De ED 15 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit van
het Pancreas Driver veld te herstellen.
ED 15 kan helpen bij mensen zonder eetlust en mensen
die last hebben van een slechte spijsvertering, hoofdpijn
of pijnen in de pancreas.
Mensen met een (te) lage bloedsuikerspiegel zullen vaak
zien dat de Pancreas Driver naar voren komt in de NES
scan. Herstel van het energieveld kan helpen om langere
perioden tussen de maaltijden te doorstaan zonder zich
daarbij slap te voelen.
Het Pancreas Driver veld ondersteunt het rijpingsproces
van de lymfocyten in de milt.
De pancreas is de favoriete plek van de meeste
Energetische Terrains en daardoor komt de pancreas bij
de analyses vaak duidelijk naar voren. Het gebruik van ED
15 kan daardoor een ondersteunende werking uitoefenen
bij het opheffen van latente of chronische virale infecties.
Het is niet gebruikelijk om deze Infoceutical bij een eerste
consult te gebruiken; eerst moet de vitaliteit van de
persoon versterkt worden.
Als Lever- en Pancreas Driver gelijktijdig worden
ingenomen is voorzichtigheid geboden. Gebruik deze niet
samen bij de eerste consulten. De bloedsuikerspiegel kan
te snel stijgen of dalen. Gebruik minimale doseringen.
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ED 16 – Bot Driver (belangrijkste Driver voor botten en
omzetting van calcium).
Dit veld wordt als een compacte botsubstantie gevormd en
wordt in de dagelijkse lichamelijke activiteiten samengeperst.
Zware metalen, in het bijzonder lood, kwik en aluminium,
hebben de neiging zich in de botten op te hopen (veel
metaaloxiden verbinden zich met calcium). Dit energieveld
wordt hierdoor sterk beïnvloed. Het Bot Driver veld is van
invloed op het calciummetabolisme in de spieren (inclusief het
hart), maar ook in de botten.
•

•

•

•

•

•

•
•

De ED 16 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit van
het Bot Driver veld te herstellen.
De ED 16 Infoceutical is ontwikkeld om te helpen bij de
verwijdering van zware metalen uit het botweefsel.
ED 16 kan ondersteuning geven bij het normaliseren van
het calciummetabolisme.
Calcium bevindt zich in alle cellen en is noodzakelijk voor
spiersamentrekking, intercellulaire (concrete)
communicatie, transmissie van neurologische impulsen,
hormoonafgifte en bloedstolling. Calcium kan zich ook als
verkalking in de bloedvaten hechten.
ED 16 kan helpen bij zwelling van het hart tengevolge van
vergiftigingsproblemen.
ED 16 kan helpen om gifstoffen af te voeren als deze zich
in handen en voeten hebben opgehoopt.
ED 16 kan helpen bij het normaliseren van eetlust.
Het Bot Driver veld ondersteunt de rijping van
erythrocyten (rode bloedcellen) en is betrokken bij het
algemene immuunsysteem.

ES 15 (zware metalen) kan worden gebruikt om de activiteit
van de Bot Driver extra te stimuleren bij het verwijderen van
ongewenste zware metalen in het bot. Als de ED 16 gebruikt
wordt om de metalen uit het bot te verwijderen, gebruik dan
eerst ED 16 en daarna ES 15 met ten minste 10 minuten
tussentijd.
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Energetische Integrators
Volgens de bio-energetische theorie is het Human Body Field
verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en regeling van
alle fysieke, chemische, neurologische en energetische activiteit
in het menselijke lichaam. Om deze coördinatie en regeling uit
te voeren, is het Human Body Field verdeeld in 12
energieafdelingen die we Energetische Integrators (EI’s)
noemen.
•

•

•

•

•

•

•

Elke Integrator is verantwoordelijk voor de regulering van
bescheiden activiteiten in het lichaam. Om de regulerende
functies van een EI te bekijken, klikt u op de betreffende
balkgrafiek.
Informatieoverdracht is van essentieel belang voor het
goed functioneren van het lichaam. Iedere cel en ieder
weefsel en orgaan moet aanwijzingen ontvangen en in zijn
activiteiten gecoördineerd worden.
De Integrators hebben een regisserende rol om te
verzekeren dat de juiste regulerende informatie de
vereiste bestemming bereikt. De Integrators kunnen
worden beschouwd als ‘plattegronden’ voor de
informatieoverdracht die in het hele lichaam plaats moet
vinden.
De cellen, weefsels en organen interpreteren de aan hen
overgedragen informatie zodanig dat ze op een
gecoördineerde wijze in overeenstemming met de
lichaamfuncties reageren.
De 12 Integrators corresponderen in zekere mate met de
12 acupunctuurmeridianen van de Traditionele Chinese
Geneeskunde, maar dit is slechts een klein onderdeel van
hun aard.
Energetische Integrators kunnen beschadigd of verstoord
raken door een aantal factoren, zoals gifstoffen, microben,
straling, shock en stress.
Als een Integrator verstoord wordt, dan wordt daarmee
het informatieoverdrachtsysteem beschadigd en dan zal
een deel van de regulerende informatie die het moet
overdragen zijn bestemming niet bereiken. Dit leidt tot
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een onjuiste of niet-optimale coördinatie van de
lichaamsfuncties.
•

•

De NES Professional herkent en rapporteert de conditie
van de 12 Integrators op de hoofdpagina. Hoe ernstiger
een Integrator verstoord is, des te hoger de uitslag.
De NES Infoceuticals zijn ontwikkeld om verstoringen in de
Integratorvelden te herstellen waarbij de integriteit van
hun functie wordt hersteld. Daardoor worden de
lichaamsprocessen die zij reguleren weer geharmoniseerd.

Het gebruik van de EI Infoceuticals
Het volledige gebruik van de EI Infoceuticals, inclusief de
dosering en recepten worden behandeld in het NES
trainingsprogramma voor behandelaars.
•

•

•

•

Vanwege de essentiële noodzaak van een correcte
coördinatie en regulering van de lichaamsprocessen
krijgen de Energetische Integrators hoge prioriteit in het
NES protocol.
De EI Infoceuticals worden normaal gesproken voor het
eerst bij de tweede NES controle gebruikt, naast de ED
(Energetische Drivers) Infoceuticals. Ze worden ook vaak
bij vervolgvisites gebruikt.
Als EI Infoceuticals worden toegepast, dan moeten ze in
numerieke volgorde worden gebruikt.
Normaal gesproken [gewoonlijk] worden 2 tot maximaal 4
EI Infoceuticals in één sessie gebruikt en ze worden
minstens 10 minuten na elkaar ingenomen.

Energetische Integrator 1 - (Neuro-sensorisch – Dikke
Darm Meridiaan)
Energetische Integrator 1 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 1 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
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Kernpunten
•
•
•
•

Zenuwstelsel
Hersenzenuwen en zintuiglijke receptoren
Functioneren van de dikke darm en opname van mineralen
Oren, neus, keel

Energetische Integrator 2 - (Hart Long Meridiaan)
Energetische Integrator 2 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 2 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•

Hartweefsel en hartfunctie
Longfysiologie en interactie van hart en long

Energetische Integrator 3 - (Slijmvliezen – Dunne Darm
Meridiaan)
Energetische Integrator 3 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 3 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•
•
•

Dunne darm; organen en meridiaan
Calciummetabolisme en botten
Wervelkolom
Slijmvliezen van darmen, neus, keel, longen enz., huid.
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Energetische Integrator 4 - (Neurotransmitters - Hart
Meridiaan)
Energetische Integrator 4 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 4 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•
•

Neurotransmitters en middenhersenen
Uterus (baarmoeder) en ovaria (eierstokken)
Auditieve waarnemingen, leren

Energetische Integrator 5 – (Lymfe Blaas Meridiaan)
Energetische Integrator 5 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 5 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•
•
•

Lymfe: afvoer, lymfeknopen en lymfocyten
Hormonen: bijnieren, hypofyse, schildklier
Wervelkolom
Blaas en genito-urinair gebied

Energetische Integrator 6- (Nieren – Niermeridiaan)
Energetische Integrator 6 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 6 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•

Nieren en niermeridiaan
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•
•
•

Zuur/base huishouding, pH-regulering
Epifyse en voorloperhormonen (DHEA)
Neurologisch weefsel (witte stof)

Energetische Integrator 7 – (Bloedveld –
Galblaasmeridiaan)
Energetische Integrator 7 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 7 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•
•
•
•

Bloedcelproductie
Bloeddrukregulering
Activering immuniteit, T- en Natural Killer cellen
Bovenste darmstelsel, galblaasfunctie
Motorische neuronen en grijze-stof-functie

Energetische Integrator 8 – (Microben – Levermeridiaan)
Energetische Integrator 8 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 8 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•

Energetische Terrains: bacteriologische ziekte
Zichtvermogen: oogproblemen
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Energetische Integrator 9 – (Schildklier – Drievoudige
Verwarmer Meridiaan)
Energetische Integrator 9 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 9 Infoceutical is ontwikkeld om de integriteit
van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het energieveld
hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•

Schildklier en schildklierfunctie
Verbindt de drie belangrijkste lichaamsholtes: de
hersenholte, de borstholte, de buikholte.

Energetische Integrator 10 - (Bloedcirculatie –
Hartbescherming (Kringloop) -Meridiaan)
Energetische Integrator 10 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 10 Infoceutical is ontwikkeld om de
integriteit van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het
energieveld hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•
•
•

Bloedcirculatiesysteem: venen en arteriën
Neuro-endocriene regulering
Motorische, visuele en auditieve regulering
(middenhersenen)
Anti-ontstekingseffecten

Energetische Integrator 11 - (Beenmerg Maagmeridiaan)
Energetische Integrator 11 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 11 Infoceutical is ontwikkeld om de
integriteit van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het
energieveld hebben functieverstoringen veroorzaakt.
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Kernpunten
•
•
•
•

Maag en spijsvertering
Opslag van zware metalen
Beenmerg
Genito-urinair systeem

Energetische Integrator 12 - (Shock – Miltmeridiaan)
Energetische Integrator 12 wordt in verband gebracht met de
regulering van vele lichaamsfuncties, zoals hieronder wordt
omschreven. De EI 12 Infoceutical is ontwikkeld om de
integriteit van deze Integrator te herstellen. Gebreken in het
energieveld hebben functieverstoringen veroorzaakt.
Kernpunten
•
•
•
•

Instorting, shock, uitputting
Spijsverteringsfunctie, spijsverteringsenzymen
Pancreas: suikermetabolisme
Vergiftigende effecten van straling en radioactieve
substanties
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Slotopmerkingen van Harry Massey
Onze bedoeling met het NES gezondheidssysteem is een begin
te maken met het verenigen van de traditionele theorieën van
de allopathische geneeskunde, de fysica, en de biologie met
alternatieve theorieën over de QED aspecten van het menselijk
lichaam. We beschouwen dit boek als een eerste poging om
discussie en verder onderzoek tussen de verschillende
disciplines op gang te brengen zodat een compleet model van
het menselijk functioneren kan worden verfijnd en verbeterd.
We beweren geenszins over alle antwoorden te beschikken.
Peter en ik hadden tijdens het opstellen van deze theorie niet
een grote onderzoeksafdeling die voor ons werkte (het was
zelfs zo dat ons werk met behulp van een zeer beperkt en
zwaar belast budget werd uitgevoerd). Echter, elke bewering
over de NES theorie van het Human Body Field in dit boek
berust op Peters in de loop van een periode van 25 jaar
herhaalde testen, en samen gaan wij door met ons onderzoek
naar de aard, oorzaak en behandeling van ziekte afkomstig van
het energetische (QED) niveau.
Het Nutri-Energetics gezondheidssysteem kwam voort uit de
persoonlijke strijd van twee mannen tegen hun ziekte. Maar
onze belangstelling heeft nog een reden. Al jaren word ik diep
bedroefd door wat ik om me heen zie: vaak slechte gezondheid,
oorlog, armoede en de vernietiging van het milieu. In mijn
somberste momenten komt het mij voor dat onze gezondheid
en onze wereld op de lange termijn ten onder zullen gaan.
Tijdens mijn meest opgewekte momenten zoek ik, net als velen
van jullie die dit boek lezen, naar manieren om deze tendensen
te keren, ook al voelen wij ons vaak te machteloos om iets te
bereiken.
Waar komen deze problemen vandaan? Heel simpel, het
ontbreekt de mensheid aan een algemeen besef van de
onderlinge verbondenheid van alle dingen. Zoals in de eerdere
hoofdstukken van dit boek al is gezegd, is de werkelijkheid niet
zo simpel als de vierdimensionale wereld waarin we van dag tot
dag leven en ademhalen.
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Een complete verandering in het menselijk bewustzijn (en
verantwoordelijkheid) kan alleen plaats vinden wanneer ieder
van ons, als individu, bewuster en daardoor gezonder gaat
leven. Het is u na het lezen van dit boek waarschijnlijk wel
duidelijk dat er aanzienlijke gezondheidsvoordelen te behalen
zijn door middel van het Nutri-Energetics gezondheidssysteem.
Maar wellicht is het niet zo duidelijk (aangezien het niet in deze
tekst is opgenomen) welke effecten dit op het bewustzijn kan
hebben. Een hoger bewustzijn in termen van de
kwantumbiologie is een optimaal Body Field, waarbij alle
geestelijke, visuele, auditieve, emotionele en psychische
vermogens op hun volledige sterkte werken. Het verhogen van
de gezondheid van uw Body Field leidt tot een groter besef van
je onderlinge verbondenheid met het Universum, dat, uiteraard,
enorme implicaties op het gebied van gedrag heeft die aan ons
allen ten goede komen.
Het is mijn hoop dat door de verbreiding van het NutriEnergetics gezondheidssysteem steeds meer mensen zullen
gaan beseffen dat wat goed is voor ieder van ons ook goed is
voor ons als geheel. Naarmate ons gedrag zich meer richt op
gezondheid voor onszelf, vriendelijkheid naar anderen en
respect voor het milieu, zal de wereld een betere plek voor ons
allemaal worden.
Dank u voor het lezen.
Harry Massey
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Getuigenissen van cliënten en behandelaars
Cliënten
Omdat mijn baan vrij veel zittend werk inhield, aangezien ik
van 9 tot 5 op kantoor zat, besloot ik mijn conditie te
verbeteren door na het werk te gaan fietsen. Na een aantal
maanden verdween al mijn energie en kon ik nog met moeite
een blokje om fietsen. Ik besloot contact te zoeken met Peter
Fraser. De resultaten van de NES scan waren niet erg
bemoedigend. Alles wees erop dat mijn lichaam vergiftigd was
door een vorm van dioxine, een gif, waarvan ik wist dat het in
een nabijgelegen chemische verwerkingsfabriek geproduceerd
werd en daar ook vrijkwam. Gelukkig slaagden Peter Fraser en
de Infoceuticals erin mijn lever (o.a. Cel Driver) weer aan de
gang te krijgen. Mijn gezondheid en algemene vitaliteitniveau
verbeterden ingrijpend in de maanden volgend op mijn
verschillende behandelingen door Peter Fraser. Het uitvallen
van mijn grijze haar werd een halt toegeroepen. Ik ben van een
futloze 52-jarige ambtenaar die elke ochtend nauwelijks genoeg
energie had om uit bed te komen veranderd in een 54-jarige
ambtenaar die net zijn tweede slopende negendaagse
fietsmarathon heeft uitgereden, waarbij ik tijdens elk onderdeel
zo’n 600 kilometer aflegde. Mijn vrouw en vrienden kijken me
aan en vragen me waar ik de energie vandaan haal. Dan vertel
ik ze over Peter Fraser en zijn onderzoek op het gebied van de
kwantumbiologie.
North Queensland, Australië
Ik ontmoette Peter Fraser voor het eerst een paar jaar geleden
in Merimba en had het grote voorrecht hem op een ochtend in
zijn laboratorium in zijn huis aan het werk te zien. Ik was
vooral onder de indruk van de hoeveelheid nauwgezet werk die
hij ondernam en door te zien hoe zorgvuldig hij was in het
stellen van zijn analyse. Vervolgens vroeg ik hem mij te
onderzoeken ... en uiteraard vertelde ik hem niets over mijn
voorgeschiedenis. Ik was verbijsterd toen ik ontdekte hoeveel
hij over mijn gezondheid wist; die kon niet voor het oog
zichtbaar zijn geweest. Hij attendeerde mij bijvoorbeeld op een
aantal al langer bestaande aandoeningen zoals toenemende
osteoporose en een zwak spijsverteringsgestel. Ook kon hij mij
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waarschuwen dat ik misschien diverticulitis aan het ontwikkelen
was, en al had ik toen nog geen aanval meegemaakt, jammer
genoeg kwam zijn voorspelling een jaar later uit. Met
tussenpozen heb ik Peter Fraser geraadpleegd en telkens is hij
in staat geweest mij een verbazingwekkende momentopname
van mijn gezondheid – of gebrek daaraan – te verschaffen
waarin hij behoorlijk specifiek lijkt te kunnen zijn. Een aantal
keren heb ik na gebruik van zijn magische, geurloze, kleurloze
druppels [Infoceuticals] een verbazingwekkende verbetering
van mijn algemene gezondheid ervaren. Ik wens hem het
allerbeste met zijn niet-aflatende belangrijke onderzoekswerk,
en ben ervan overtuigd dat hij een bezielende leider op zijn
gebied is.
J. B.
Ik begon vanochtend met het innemen van de druppels en
voelde ONMIDDELLIJK dat er iets in mijn hoofd gebeurde! De
depressie, of het gevoel van onbehagen dat er iets vreselijk mis
is met me verdween binnen een paar minuten en ik voel
opnieuw de kracht dat ik beter kan worden. Dank voor de
aanmoediging.
Mej. O.B.
Ik ben al sinds lange tijd werkzaam in de gezondheidszorg. Al
21 jaar ken ik Peter Fraser. Vele malen ben ik geïnspireerd
geraakt door zijn vooruitgang op het gebied van de
kwantumgeneeskunde. Gedurende zijn vele jaren van
gecompliceerde studie, meditatie en diep begrip, heeft Peter
een praktisch pad van conventionele studie en onderzoek
aangehouden. Ik ben een getuige - uit de eerste hand omdat
ikzelf de ontvanger was en vele malen via mijn clientèle - van
de toepassing van zijn bevindingen door middel van zijn
‘druppels’ en de resultaten troffen mij keer op keer als werkelijk
ontzagwekkend.
Ik zou graag een aantal van mijn eigen ervaringen als
voorbeeld geven. Een van de meest verbazingwekkende
behandelingen die ik onderging was in de winter van 1991 toen
ik aan een erg zware infectie van de luchtwegen leed. Aan de
artsen had ik niets. Ik dacht werkelijk dat ik zou sterven en had
het gevoel dat mijn lichaam geen weerstand meer had. Peter
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onderzocht mij en kwam met het ‘haemophilusvirus’, dat door
papegaaien wordt overgebracht. Vanaf het moment ... dat de
Infoceuticals mijn tong raakten voelde ik de
verdedigingsmechanismen van mijn lichaam in werking treden
en binnen zeer korte tijd was ik geheel hersteld.
Bij een andere gelegenheid ontdekte ik een knobbel in mijn
rechterborst en raadpleegde de conventionele artsen, die mij
een mammogram aanraden, waar ik een sterke afkeer van had
aangezien ik intuïtief aanvoelde dat welke straling dan ook op
dat moment een verslechterende invloed op de al aangetaste
weefsels zou hebben. Ik ging voor een echoscopie en legde de
röntgenoloog uit waarom ik geen mammogram wilde. Hij zei
dat het allemaal tussen mijn oren zat! Ik bleef mijn intuïtie
trouw en raadpleegde Peter, die [het energetische signatuur
van] een voorstadium van een kankerachtige aandoening
ontdekte en mij van een reeks druppels en advies over
levensstijl, dieet, supplementen, enz. voorzag. Ik nam alleen de
druppels, verder veranderde er niets in mijn leven. Ik kreeg
allerlei rare gevoelens en dromen, kwesties die volgens mij
opgelost werden: mijn moeder was aan borstkanker overleden.
Binnen ongeveer 10 weken waren mijn knobbel en mijn
angsten verdwenen.
A. Jane Webber
Ik heb de Nutri-Energetic [Infoceuticals] de afgelopen paar
weken gebruikt en ben erg onder de indruk. Ik merkte al de
eerste keer dat ik ze gebruikte een onmiddellijke verandering
en heb sindsdien steeds verdergaande verbeteringen bemerkt.
Ik heb vooral meer energie en ervaar een niet-aflatende
verbetering van chronische systemische aandoeningen.
Dr. C. P.
Ongeveer 5 jaar geleden begon ik een paar allergieën te
ontwikkelen, die hoofdpijn, loopneuzen enz. veroorzaakten. Ik
had ook uitslag over mijn gehele lichaam. Ongeveer 3 jaar
geleden begon ik de klassieke symptomen van fibromyalgie te
vertonen: pijn in mijn handen tot in mijn schouders, voeten tot
in mijn heupen, plus een gespannenheid in mijn hoofd. Ik was
altijd een goede slaper (’s nachts en overdag) tot 7 maanden
geleden; toen besloten mijn hersenen ineens ’s nachts (iedere
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nacht) aan te slaan waardoor ik niet meer aan een goede
nachtrust toekwam. Ook is er een gevoel van totale
vermoeidheid geweest. Bijvoorbeeld, binnen 10 minuten na het
einde van een werkdag is mijn lichaam volledig uitgeput.
Volgens een reeks bloedonderzoeken, enz. ben ik
indrukwekkend gezond, afgezien van de fibromyalgie. Tot nu
toe heb ik geweigerd pijnstillers, slaapmiddelen, enz. in te
nemen. Sinds ik de Nutri-Energetics Infoceuticals inneem is de
pijn in mijn ledematen afgenomen, voelt mijn hoofd niet meer
zo gespannen en slaan mijn hersenen ’s nachts niet meer op
hol. Ook voel ik me geestelijk opgewekter en boek ik
voortdurend vooruitgang.
Corenne Shanks, Australië, 59 jaar
Ik moet zeggen dat Peter Frasers scan en Infoceuticals mij de
afgelopen paar jaar oneindig goed hebben geholpen. Toen ik
onlangs in het ziekenhuis belandde met een longontsteking en
mij werkelijk aan het einde van de rit bevond, zat Peter Fraser
helemaal op de goede weg met de Infoceuticals – mijn longen
klaarden op en ik hoefde niet terug naar het ziekenhuis zoals
de arts had gezegd dat ik waarschijnlijk wel zou moeten.
Ik had al lange tijd – minstens 10 à 12 jaar – een aanhoudende
oogaandoening, de artsen en oogartsen zagen zich voor een
raadsel gesteld. Peter vond de onderliggende oorzaak van het
probleem; hij ontdekte [de energetische imprint van] een virus
dat invloed uitoefende op de hersenen, iets waar de artsen niet
aan wilden. De Infoceuticals waren mij van groot nut. Ook mijn
gehoor verbeterde behoorlijk ingrijpend.
Dr. S. L.
Ik ben een absoluut groentje op dit gebied. Ik schrijf u omdat
de acupuncturist van mijn dochter mij een of ander onderzoek
op zijn computer [NES] liet proberen; toen vertelde hij me dat
ik uit balans was. Dit gaat me allemaal boven mijn pet, maar
wat er met me gebeurt [door de Infoceuticals in te nemen] is
totaal verbazingwekkend. Ik ervaar een verbeterd geheugen en
explosies van ongelooflijke creativiteit (ik ben een kunstenaar).
Ik stel het betalen van de rekeningen niet meer eindeloos uit en
ben juist een uitslover op het gebied van organiseren
geworden. Ik ben nog nooit georganiseerd geweest, ondanks
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een plank vol met boeken daarover. Ik heb niet de hele dag
koffie nodig, zoals ik vroeger wel deed, ik slaap beter en mijn
stemmingen worden gelijkmatiger.
A.M., Los Angeles, CA
NES behandelaars
Al bijna een jaar gebruik ik NES. Ik heb al 46 jaar diabetes type
1, fibromyalgie, osteo-arthritis, en vele andere aandoeningen.
Ik ben gediagnosticeerd met een nierziekte, einde derde
stadium, begin vierde stadium. Ik ben acht maanden op de
Infoceutical-Protocol. Mijn nierziekte heeft zich op miraculeuze
wijze gekeerd en bevindt zich nu in het eerste stadium. De
reguliere artsen kunnen geen reden vinden voor het feit dat ik
nierziekte heb, en kunnen de omkering niet verklaren. Ik lijd
niet langer aan fibromyalgie, noch heb ik arthritische pijn. Ik
ben een onbestendige diabetespatiënte, en mijn behoefte aan
insuline is voor een groot deel afgenomen, en het vermogen
van mijn lichaam om met glucoserijk voedsel om te gaan is
verbeterd.
Wat mijn cliënten betreft, ik heb zojuist een 52-jarige vrouw op
het NES programma gezet. Al jaren lijdt zij aan
oncontroleerbare hypertensie. Ondanks de vele medicijnen voor
haar hoge bloeddruk die haar artsen haar hebben voor
geschreven, bleven haar waarden erg hoog. Binnen twee weken
nadat zij begonnen was de Infoceuticals in te nemen, liet zij
ons weten dat voor het eerst in zes jaar haar bloeddruk zich nu
op een normaal niveau bevindt.
Nog een geval: Ik krijg al twee maanden een 45-jarige vrouw
op consult. Ze lijdt aan een ernstige depressie en is
gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Ze werd geplaagd
door vermoeidheid, pijntjes, zelfmoordgedachten en extreme
angst. Na het gebruik van NES heeft deze vrouw nu veel meer
energie en hoop voor de toekomst. Alle symptomen verdwijnen
gaandeweg en ze heeft weer wil om te leven. In haar eigen
woorden: ‘Voor het eerst in mijn leven werkt iets!’
Lorilyn K. Lachman, NES behandelaar
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Ik wilde wat positieve anekdotische medische feedback geven.
Een maand geleden was er een heer bij mij met chronische
hypertensie, met al enige tijd gemiddelden van 170/90. Hem
waren geneesmiddelen voorgeschreven, maar vanwege
bijwerkingen was hij daarmee opgehouden. NES toonde Cel
Driver en Lever Driver, en dat is alles wat ik hem gaf. Hij kwam
gisteren weer langs en de afgelopen 2 weken heeft hij
gemiddelden van 130 en zelfs 120/80. Vervolgonderzoek
toonde voor Cel Driver en Lever Driver uitlezingen van 0. Dit
geeft wel aan dat het belangrijk is dat als mensen medicijnen
voor een hoge bloeddruk nemen ze zich er bewust van moeten
zijn dat hun bloeddruk kan dalen en dat ze misschien langzaam
van hun medicijnen af moeten komen. Deze heer besloot al
lang voordat hij bij mij langskwam op te houden met zijn
medicatie en daardoor had hij een erg hoge waarde toen hij
binnenkwam, wat mij weer een uitgelezen mogelijkheid bood
de effectiviteit te beoordelen.
Bij een andere heer was een diagnose van acute
blaasontsteking gesteld, hij weigerde antibiotica in te nemen. Ik
zei hem niet dat hij geen antibiotica moest nemen; dat is zijn
keus. Topkwesties in het hele onderzoek: EI 5 (blaas/lymfe), EI
8 (microben), Lever Driver.
Een vrouw bij wie de diagnose chronisch vermoeidheids
syndroom was gesteld. Onder andere vertoonde het ijzer een
afwijking van 2 op het Voedingsscherm. Meteen nadat ze bij mij
was geweest, bezocht ze haar huisarts en daaropvolgend
bloedonderzoek liet lage ijzer- en ferritinewaarden zien. Ze liet
zich ontvallen dat ik had gezegd dat ze misschien een
ijzertekort had; haar arts vroeg zich af hoe een computer dat
kon weten ...
Jason Siczkowycz, ND(natuurgeneeskundige), NES behandelaar
Mijn cliënt is een moeder, echtgenoot en auteur. Ze overleed
bijna na het innemen van besmette L-Tryptophaan die in de
jaren 1980 door slechts een producent werd gedistribueerd; het
betrof een genetisch gemanipuleerde bacterie die tot op heden
nooit is geïdentificeerd. Eosinofilie-myalgiesyndroom (EMS) is
een complex systemisch syndroom dat direct in verband wordt
gebracht met deze besmetting van L-Tryptophan. Alleen al in
het eerste jaar overleden bijna 50 mensen. Mijn cliënt was er
bijna een van. Al 16 jaar heeft ze hiermee verband houdende
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gezondheidsklachten, waaronder fibromyalgie, chronisch
vermoeidheidssyndroom, neuropathie (nu perifeer), en een
longkwaal. Ze liet weten gedurende het afgelopen decennium of
misschien wel langer met tussenpozen tegen depressies te
hebben gevochten, en lijdt aan lichaamspijnen, terugkerende
lage koorts, auto-immuniteitsaandoeningen, en meer
recentelijk een minder goed functionerende schildklier, milde
colitis, en onlangs werd zij gediagnosticeerd met een door
vervetting aangetaste lever. Ze vertelt dat ze zich niet kan
concentreren en snel vermoeid raakt.
Na slechts twee NES protocollen ervaart zij dat haar
symptomen in grote mate verholpen zijn. Onlangs schreef zij:
‘Ik kan gewoon niet geloven hoeveel meer energie ik heb.
Vandaag ontbeet ik na mijn gebeden, ging naar Curves om te
sporten, kwam thuis en douchte en deed mijn haar, ging naar
de school om een uur mijn onder toezicht gestelde pupil te
begeleiden, ontmoette een vriendin voor de lunch, ging in een
opwelling met haar winkelen, kwam thuis, rustte een half
uurtje, ontmoette iemand voor een snel diner, ging naar een
rumbales van een uur, kwam thuis, rustte, douchte, en nu ben
ik jou aan het e-mailen. Je kunt je niet voorstellen hoe
onmogelijk dat de afgelopen 16 jaar zou zijn geweest! Ik ben
bijna bang te geloven dat het waar is! ... Ik ben zo gelukkig dat
ik zo actief ben. Ik kan je op geen enkele wijze bedanken voor
wat je voor me doet.’
Randi Eaton, LMBT (gediplomeerd masseur en therapeut
lichaamsonderhoud), NES behandelaar.
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