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THE HOLOGRAFISCH UNIVERUM
Het begrip holografisch universum gaat ervan uit dat onze fysieke
werkelijkheid, inclusief het gehele universum, een soort hologram is. Het
is een tot op het kleinste detail geprojecteerde werkelijkheid, vanuit een
bron die buiten onze waarneming en ons voorstellingsvermogen ligt.
Over deze bron zijn vervolgens veel speculaties.
Ten grondslag aan dit begrip liggen de atoomfysica en
de kwantummechanica. De atoomfysica maakt duidelijk dat onze fysieke
werkelijkheid uit leegte bestaat, gevuld met elektronen. De
kwantummechanica maakt duidelijk dat elektronen zich enerzijds als
deeltjes voordoen en anderzijds als golven. Dit kan worden
gedemonstreerd met het tweespletenexperiment.
Bijzonder hierbij is de rol van de waarnemer. Elektronen doen zich bij
observatie, in welke vorm dan ook, voor als deeltjes en doen zich zonder
observatie voor als golven. Als deeltjes zijn ze waarneembaar (door
middel van meten en wegen), als golven zijn ze dat niet. Ook dit zorgt
voor veel speculaties over de aard van onze fysieke werkelijkheid. In
golfvorm worden ze kwanta genoemd. Deze kwanta ploppen
voortdurend in en uit onze realiteit, via kwantumfluctuatie, en lijken
voort te komen en terug te keren naar een toestand, die het
kwantumvacuüm, nulpuntsveld, niet-lokaliteit of kortweg Het Veld wordt
genoemd. Het Veld kan worden voorgesteld als een alom tegenwoordig
niet waarneembaar krachtveld van mogelijkheids- en potentiegolven.
Herinner me later
tekst www.youronlinechoices.eu
Ook dit veld zou buiten onze waarneming en ons voorstellingsvermogen
Ik accepteer
liggen. Wie of wat dit veld gebruikt om realiteit te scheppen, is wederom
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aan veel speculaties onderhevig.
Om ons een voorstelling te kunnen maken hoe dit
onze realiteit beïnvloedt, kunnen als voorbeeld elektromagnetische
radiogolven dienen; die hebben een ontvanger nodig, een radio of tv
toestel, om de uitgezonden onzichtbare golven om te zetten naar beeld
en geluid.
Het geeft een idee, hoe die mogelijkheids- en potentiegolven uit Het Veld
door ons brein, als ontvanger, worden omgezet, naar een zichtbare en
tastbare realiteit. In deze visie is het brein verantwoordelijk voor het
genereren van die werkelijkheid, waarvan wij ons op geëigende wijze
bewust worden. Deze visie wordt beschreven in de zgn. Holonomisch
Brein theorie. Er zou dus geen solide werkelijkheid bestaan, maar een
geprojecteerde en gereflecteerde holografische werkelijkheid, die bij
waarneming alleen in ons brein als solide wordt ervaren.

De vlinders zijn vrij om te vliegen: een nieuwe en radicale benadering van
spirituele evolutie is een gratis ebook geschreven om te onderzoeken hoe
de kwantumfysica en recente wetenschappelijke experimenten worden
radicaal veranderen ons begrip van het leven, onze werkelijkheid, en onze
spiritualiteit - en geeft ons een nieuw model voor de manier waarop ons
universum werkt en de praktische stappen te nemen in de richting van de
ware vreugde en opwinding en gemoedsrust.
Op de website www.butterfliesfree.com is prachtig materiaal te vinden.
Via deze link kun je zijn nederlandse boek lezen.
Hieronder kun je een prachtige (engelstalige) documantaire hierover
vinden.
Herinner me later

tekst www.youronlinechoices.eu
Ik accepteer

The Holographic Universe - An Invitation
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Deel 1 workshop The Holographic Universum
Deel 2 workshop The Holographic Universum
Deel 3 workshop The Holographic Universum
Deel 4 workshop The Holographic Universum
Deel 5 workshop The Holographic Universum
Leuk filmpjes over getallen.

Achtergrond-Bronnen-Activiteiten-Agenda-Blog-Contact
Doelstelling-Wil je gelijk-Chaostheorie
Lezingen-Webinars-Groepen-Individueel
Een Cursus in Wonderen- Klassieke Teksten- Enneagram- Padwerk
Holografisch Universum-Desteni-Wet van aantrekking

Onderzoek het Zelf- Barmentloo 40 - 7161 KH Neede - 0545 294089 - info@onderzoekhetzelf.nl

Herinner me later

tekst www.youronlinechoices.eu
Ik accepteer
Foto gebruikt onder Creative Commons van JayCob L.
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