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Woord vooraf
Dit essay heb ik gemaakt om te kunnen beschikken over een
tamelijk korte en overzichtelijke beschrijving van de evolutie
van geest, ziel en bewustzijn volgens de gecombineerde en
voortgezette denklijn van de paleontoloog Pierre Teilhard de
Chardin (1881-1955) en de natuurkundige Jean Emile Charon
(1920-1998), twee Franse onderzoekers uit de vorige eeuw.
Een logische voortzetting van deze bewustzijnsevolutie zou
de singulariteit kunnen zijn: het tijdstip waarop de Artificial
Intelligence in computersystemen de mens op veel terreinen
qua intelligentie en macht gaat overtreffen en misschien zelfs
een vorm van transmenselijk bewustzijn gaat ontwikkelen.
Deskundigen schatten dit tijdstip ergens tussen 2030 en 2040
en dat is onthutsend kort dag. Daar moet dus breed over
nagedacht worden, niet alleen maar door specialisten in het
computervak.
Het is niet mijn bedoeling om dit essay uit te geven in
boekvorm, maar ik wil het toegankelijk maken op internet in
de vorm van een PDF, zodat het op de computer, tablet of ereader gelezen kan worden. Dat past ook bij het onderwerp.
Ik pretendeer niet met volledig nieuwe antwoorden te
kunnen komen op de oeroude vragen over geest en
bewustzijn en besef ook terdege, dat een wetenschappelijke
theorie, zoals verwoord in dit essay, doorgaans niet een erg
lang leven beschoren is. Het beste wat een theorie kan
overkomen, is dat het in de toekomst wordt opgenomen in
een betere en meeromvattende theorie, ongeveer zoals
Newtons zwaartekrachtwetten opgingen in Einsteins
relativiteitstheorie.
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De evolutiegedachten in dit essay, de ‘eonische theorie’, is
voor veel mensen onbekend, ook al leefden de twee
bovengenoemde wetenschappers in de vorige eeuw en
publiceerden ze internationaal voor een breed publiek. Dat
komt vooral omdat hun gecombineerde zienswijze zeer tegen
de haren in streek van zowel de materialistische wetenschap
als de traditionele christelijke religie. In hun tijd wachtte hen
daarom slechts tegenwerking, hoon en zelfs, in het geval van
de Jezuïet Teilhard, verbanning en een levenslang
publicatieverbod. Vandaar dat het goed is om nu, anno 2017,
met de singulariteit in het vooruitzicht, nog eens een poging
te wagen om de relevantie van hun zienswijze naar voren te
brengen. Hun ideeën en theorieën zijn veel te goed en ook
veel te actueel om ze zomaar onder in de bureaulade te laten
verstoffen.
Gerrit Teule
Den Haag
juni 2017
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1 Bewustzijn, een andere benadering
Het mysterie van het ontstaan van bewustzijn en
zelfbewustzijn is al zo oud als de denkende mens. Elk mens
heeft een zelfbewustzijn en maakt daar elke seconde gebruik
van, behalve als hij of zij zogezegd ‘buiten kennis’ is. Maar is
dat bewustzijn ook in staat zichzelf ten volle te begrijpen?
Alles wat wij menen te kennen, de hele wereld met alles wat
daar in is, vertoont zich in de allereerste plaats als beelden en
geluiden in dat eigen persoonlijke bewustzijn. Als we kijken
naar de kosmos om ons heen, dan is er dus in de eerste plaats
een kosmos binnen in onszelf, met alle kenmerken van een
heelalbrede wereldruimte. Dat is wat wij kennen. Als je
daarvan uitgaat, dan zouden we kunnen besluiten tot een eng
soort van solipsisme, waarbij mijn hele bewuste wereld
uitsluitend voor mij (en in mij) bestaat. Een hele kosmos voor
mijzelf! We zouden dan leven in een gedroomde wereld en in
een droom kan alles gebeuren, zelfs een soort werkelijkheid.
Maar bij het oversteken van een drukke straat, het genieten
van een mooi concert, bij het praten met iemand anders of
het simpele luieren in een zonnetje gaat niemand daarvan uit.
Natuurlijk niet! We vertrouwen op onze zintuigen en weten
vrijwel zeker, dat de wereld buiten ons precies is zoals wij
deze in ons bewustzijn waarnemen. We zijn toch niet naïef?
Maar toch blijft het een mysterie, hoe het onvoorstelbaar
ingewikkelde apparaat van zintuigen en hersenwerking een
bewustzijnsbeeld laat ontstaan, naar aanleiding van alles wat
buiten ons bestaat en bezig is. Hoezeer we ook de technischchemische breinwerking uitpluizen en nabootsen, er is geen
enkele theorie of simulatie, die het ontstaan van deze
bewustzijnsbeelden op een geloofwaardige wijze verklaart of
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nabootst. De ‘bewustzijnsfilosoof’ Daniel Dennet schreef het
boek “Het Bewustzijn Verklaard” (Consciousness explained),
maar de titel was een leugen, alleen maar om de
verkoopcijfers op te jagen. Vandaar de aanhalingstekens
rondom het woord ‘bewustzijnsfilosoof’. Op de laatste
bladzijden vroeg hij zich af of hij het bewustzijn nu had
verklaard of weggemoffeld onder een berg moeilijke woorden
en beschrijvingen van uiterst complexe neuronencomplexen.
In dit essay stel ik daarom een andere methode van
beschrijving en verklaring aan u voor, geheel beredeneerd
vanuit de natuurkunde van de kleinste deeltjes en vanuit de
oerknal- of plasma-gedachte, toen die kleine deeltjes zich nog
niet verenigd hadden tot wat wij nu zijn: uiterst complexe
wezens met een prachtig brein in een wereld vol van al of niet
levende structuren, zwevend door een kosmos die
onvoorstelbaar groot is.
Deze psycho-fysische benadering leidt tot nieuwe en voor
velen revolutionaire gedachten:
 Geest, ziel en bewustzijn behoren tot het gebied van
de natuur en zijn niet ‘bovennatuurlijk’.
 De deeltjesfysica (kwantumnatuurkunde) en i.h.b. de
Quantum Electro Dynamics (QED) spelen in deze
redenering een cruciale rol.
 Licht, bestaande uit lichtdeeltjes (fotonen), vervult in
het causale verband tussen geest en stof een
sleutelrol,
als
informatiedrager
en
als
communicatiemedium.
 Elektromagnetisme (de werking van elektronen en
fotonen) is de ‘buitenkant’ van geest. Geest is de
‘binnenkant’ van elektromagnetisme.
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Dit geheel laat zich in theoretische zin ietwat
gemakkelijker begrijpen met behulp van een extra
ruimtedimensie, de Imaginaire dimensie, gebaseerd
op het imaginaire getal i (√-1) en de complexe
rekenkunde. Omdat dimensies mentale (wiskundige)
constructies zijn, bedoeld om ons in staat te stellen
deze wereld te structureren en zodoende te
begrijpen, staat het ons vrij om (naast lengte,
breedte, hoogte en tijd) de hulp van een extra
dimensie in te roepen, als dat het begrip ten goede
komt.

1.1 Een waarschuwend woordje vooraf
Kan ik met mijn bewustzijn mijn eigen bewustzijn helemaal
begrijpen? Of ben ik dan als een hondje, dat in zijn eigen
staart probeert te happen en maar cirkeltjes blijft draaien? En
wat houdt dat ‘begrijpen’ dan eigenlijk in? Wat heeft mijn
bewustzijn te maken met mijn geest? Is er ook een ziel? Zo ja,
waar is die dan? Of is geest, ziel en bewustzijn allemaal één
pot nat, drie handen op dezelfde buik? Hebben dieren ook
een bewustzijn en een geest? En planten? Heeft een bacterie
ook een ziel? En hoe zit dat met kristallen? Moeten we
bewustzijn en intelligentie niet met elkaar vereenzelvigen?
Kortom, één wijze kan meer vragen dan tien dwazen menen
te kunnen beantwoorden.
In moderne boeken van hersenonderzoekers, zoals Antonio
Damasio en Dick Swaab wordt geest domweg gelijk gesteld
aan hersenactiviteit: “Geest is het brein in werking”. “Mind is
what brains do”, zei de pionier in Artificial Intelligence Marvin
Minsky. Het omgekeerde van deze stellingen zou dus
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betekenen: zonder brein is er geen geest. Is dit nu een geniale
gedachtevondst; de uitkomst van decennia lang intensief
hersenonderzoek? Zijn dit uitspraken die leiden tot werkelijk
begrip? Of zijn het alleen maar gemakzuchtige dooddoeners,
een maniertje om voorlopig even van een heel moeilijk
probleem af te komen? De filosoof David Chalmers noemde
de vraag over ons bewustzijn eens the hard problem, een
impliciete erkenning dat we hier nog lang niet uit zijn. En zo is
het ook.
In dit essay doe ik daarom een poging om deze kwestie
vanuit een gezichtspunt te benaderen, dat nog maar door
heel weinig mensen wordt gekend of gedeeld: het eonische
gezichtspunt.
Geest, ziel, bewustzijn, brein en lichaam grijpen in elkaar op
een ongelooflijk complexe en ondoorgrondelijke manier en
misschien is het voor ons principieel onmogelijk dit allemaal
tot in de diepste details te begrijpen. Helemaal doorgronden
zou immers betekenen dat we een mens met al zijn
creativiteit, intelligentie, intuïties, angsten en humor, volledig
kunnen namaken in een humanoïde robot of door middel van
talloze algoritmen kunnen simuleren op een computer?
Ondanks de pogingen in die richting lijkt dit een extreem
lastige opgave, maar op dit moment worden er ijverig
research verricht, zowel naar computersystemen als naar de
algoritmen van het leven. De fysicus Henry Markram, leidt het
Blue Brain Project en annonceerde op 8 oktober 2015 de
eerste digitale reconstructie en simulatie van een stukje
cortex van een ratje. 1 Hij was heel optimistisch over een
1

Voor informatie hierover zie:
www.ted.com/talks/henry_markram_supercomputing_the_brain_s
_secrets?language=nl
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complete simulatie van het menselijke brein, maar of dat ooit
zover komt, staat nog te bezien. En bovendien, stel dat deze
simulatie een beetje lukt, wat zou daar dan uit kunnen
komen? Een bewusteloze zombie, omdat een geestelijke
initiatief ontbreekt? Bestaat er een creatieve vonk, of zijn er
misschien ontelbare vonkjes, die sinds de oerknal deze
evolutie voor zich uit stuwen en die we wel bij onszelf
waarnemen, maar nooit in computersimulaties?
In mijn computerverleden trof ik collega’s, die er van
overtuigd waren dat computers weldra tot bewustzijn en
zelfbewustzijn zouden komen. Het was volgens hen alleen
nog maar een kwestie van capaciteit, complexiteit en
snelheid. Deze verwachting impliceert, dat onze geest en ons
bewustzijn volledig programmeerbaar zouden zijn. Dat houdt
in dat we beide dus ook volledig zouden kunnen begrijpen, in
al hun microscopisch kleine details en alle miljarden
onderlinge verbindingen tussen de neuronen, inclusief de
miljarden minuscule stroomstootjes per seconde die
gezamenlijk onze geestelijke werking lijken te zijn. Dat totale
begrip is er bij lange na niet. Anderen vestigden hun hoop op
zelflerende computerprogramma’s, die, als je ze er maar ruim
de tijd voor geeft, zelf wel uitvogelen hoe het zou moeten
werken. En misschien zijn er tegen die tijd ook de hypersnelle
kwantumcomputers beschikbaar om dit allemaal te
verwerken. Helaas of gelukkig, deze hooggespannen
verwachtingen omtrent Artificial Intelligence (AI) zijn, als het
echt gaat om bewustzijn en zelfbewustzijn, nog steeds een
illusie gebleken, meer geloof dan wetenschap. Lopen we hier
op tegen een waarnemingsgrens in ons eigen innerlijk? Of
tegen een harde begrenzing van onze intelligentie? Of zal er
ergens tussen 2030 en 2040 een ‘singulariteit’ optreden,
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waarin computersystemen de mens qua intelligentie voorbij
zullen streven? Zie daarvoor hoofdstuk 3.
De stand van zaken is vandaag de dag, dat de specialisten
heel veel weten over onze hersenwerking, maar dat een
verklaring voor de geest en het bewustzijn desondanks nog
het meest lijkt een mistige horizon, die steeds verder
achteruit wijkt naarmate je er dichter bij komt. De stelling
“Geest is het brein in werking” is een dooddoener, die even
de discussie kan stoppen, maar die nog geen enkel uitzicht op
een verklaring biedt. Misschien is het zelfs een stelling, die
een verder inzicht in de fysische werking van ons
zelfbewustzijn alleen maar blokkeert. Niettemin gaat de
zoektocht onverminderd door en komen er steeds weer
nieuwe feiten en hypothesen aan het licht.
De centrale vraag in dit essay is: hoe dicht kunnen we op basis
van natuurkunde en biologie bij een zeker begrip van ons
bewustzijn komen? Kunnen we de ‘technische werking’
daarvan inderdaad van een afstandje bekijken? Of zijn wij zelf
als bewuste wezens zozeer betrokken bij het
bewustzijnsproces, dat we er onvoldoende afstand van
kunnen nemen om tot een ‘objectieve visie’ te komen? We
stellen deze vragen immers vanuit ons eigen bewustzijn,
zodat we rekening moeten houden met een “vreemde lus”
zoals de filosoof Douglas Hofstadter het noemde, een
zelfverwijzing dus. Dat maakt het alleen maar moeilijker,
omdat we dan in ons eigen denken verstrikt raken.
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1.2 Het denken in ‘actieve metaforen’
Bij het spreken over deze zaken gebruikten we vrijwel altijd
metaforen, die gebaseerd zijn op de stand van de techniek of
wetenschap van een bepaalde tijd. Toen stoommachines
werden uitgevonden, ging de mens zichzelf zien als ‘niets
anders dan’ een calorisch systeem, puffend en spetterend,
inclusief de vieze luchtjes. Toen computers werden
uitgevonden, zagen veel mensen zichzelf en hun bewustzijn
als ‘niets anders dan’ een computer; ”…even mijn harde schijf
resetten”. Toen de techniek van informatieweergave in een
hologram werd ontdekt, zagen we ons brein en het hele
universum opeens als een hologram. Nog niet eens zo’n gek
idee, trouwens. Het kenmerk van een hologram is dat
informatie op veel plaatsen is verspreid en dat elk stukje het
hele beeld kan weergeven. En inderdaad, ons DNA, de
blauwdruk van ons hele lichaam, bevindt zich in elke
afzonderlijke cel, bijna holografisch dus. Of, liever gezegd, nog
beter dan holografisch, omdat het DNA in elke celkern een
volledig en scherp beeld geeft, terwijl een klein stukje van een
holografische beeldplaat wel het hele beeld geeft, maar vaag.
De scherpte neemt toe als de gehele holografische beeldplaat
erbij wordt betrokken. De hologram- metafoor zegt dus wel
iets over ons lichaam en het DNA, maar is als beeldspraak niet
nauwkeurig en misschien zelfs misleidend.
De keuze van een metafoor is van groot belang voor een juist
begrip. Er bestaan metaforen in allerlei formaten en
kwaliteiten. Sommige sluiten bijna perfect aan op de
werkelijkheid (denken of hopen we) en andere misleiden ons
en storten ons in onbegrip of waanvoorstellingen. In het
slechtste geval begrijpen wij wel onze eigen ingewikkelde
metaforen, maar sluiten deze nauwelijks aan op een
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werkelijkheid; m.a.w. we dwalen rond in een eigen
fantasiewereldje. De vraag is dus: zit er achter onze
metaforen wel een ontologische werkelijkheid? In mijn vorige
geschriften gebruikte ik de term ‘actieve metafoor (AM)’ om
daarmee aan te geven, dat deze AM’s niet alleen maar passief
aanwezig zijn in ons denken, maar dat ze een buitengewoon
actieve en structurerende rol spelen in het overdragen van
zintuiglijke gegevens van de buitenwereld naar onze
geestelijke binnenwereld. Oude actieve metaforen, aan ons
overgeleverd door oude boeken, sagen en legenden, noemde
Carl
Jung
archetypen.
AM’s
zijn
a.h.w.
de
computerprogramma’s (algoritmen) waarmee we de
zintuigelijke gegevens verwerken, selecteren en ombouwen
tot informatie. Ze vormen daarmee ons wereldbeeld en de
keuze van de verzameling van AM’s die we willen gebruiken is
dus van groot belang voor de juistheid van ons bewuste
wereldbeeld. De meeste mensen zijn niet erg nauwkeurig bij
de keuze van hun actieve metaforen. We nemen ze over (of
we krijgen ze opgedrongen) van onze ouders, de dominee,
paus of imam, of we rapen ze op van de straat. Alleen de
echte filosoof legt zijn verzameling AM’s op de snijtafel van
de kritiek, zodat het scheermes van Ockham zijn filerende
werk kan doen. Als hij of zij een moedige filosoof is, dan gaan
de inadequate AM’s rigoureus de prullenbak in. Mijn
favoriete filosoof in dit opzicht is Ludwig Wittgenstein, want
hij deed dit genadeloos en uiterst precies.
Wie Amanda Gefter’s boek “In Einsteins achtertuin” 2 leest,
kan het gevoel bekruipen dat allerlei topwetenschappers op
het gebied van de kwantumfysica en kosmologie voortdurend
ronddwalen in hun eigen formules, wiskundige actieve
2

“In Einsteins achtertuin”, Amanda Gefter, Maven Publishing
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metaforen, waar nog maar nauwelijks een ‘ontologie’ (een
werkelijk bestaan van iets) achter schuil lijkt te gaan.
Sommigen van hen denken zelfs dat wij allemaal leven in de
‘binnenkant’ van hun formules. Deze mogelijkheid blijft ook
altijd bestaan bij elke vergelijking van onze geest met een
gekozen metafoor, zoals het in mijn ogen waanzinnige idee,
dat wij alleen maar simulaties zijn in een
computerprogramma, opgesteld door een hogere
buitenaardse intelligentie. Een verkeerd gekozen actieve
metafoor kan ons van de wal in de sloot helpen of zelfs
waanzin veroorzaken. Reden te meer om bij de keuze van een
‘verklarende’ metafoor zeer precies en kritisch te werk te
gaan.
De eonische visie op geest, ziel en bewustzijn, die ik in dit
essay weergeef, is ook een actieve metafoor, met alle vooren nadelen van dien. Het is een metafoor met een
kwantumnatuurkundige
basis
en
met
diverse
bewijsmogelijkheden en onbewijsbare delen, zoals ik zo
nauwkeurig mogelijk zal laten zien. Dit schrijf ik vanuit de
overtuiging dat deze metaforische werkwijze letterlijk het
enige is wat we kunnen doen: we omschrijven de
wetenschappelijke metafoor (= theorie) zo nauwkeurig
mogelijk en we blijven kritisch over de praktische
bruikbaarheid en de bewijsbaarheid. De vraag naar een
ontologie: “Zit hier wel een echte werkelijkheid achter, of
fantaseren we maar wat?” blijft ons daarbij altijd
achtervolgen, vooral als het gaat om het volledig ‘begrijpen’
van onze eigen geest en ziel, voorzover dat al mogelijk zou
zijn. Aan de andere kant is deze nauwkeurige eonische
metafoor een goed middel om er achter te komen, waar de
echte problemen zitten. Het is hopelijk een denkmodel, een
instrument, waarmee we scherper kunnen zien. In een ander
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boek noemde ik deze theorie een ‘mentescoop’, een apparaat
waarmee we rechtstreeks in de geest kunnen kijken3. Het is
dus ook een goed middel om andere bewustzijnstheorieën
kritisch te bekijken en te laten zien, waarom ze als
verklarende metafoor niet deugen of onvolledig zijn. Het nut
van een goede hypothese of theorie is vooral dat het ons laat
zien waar de gaten in ons begrip zitten. Laten we zien waar
dat denkavontuur toe leidt.

1.3 Hoe werkt het?
Voor een technicus zoals ikzelf geldt altijd de vraag: “Hoe
werkt het?” Dit essay is een poging om vanuit dit technischwetenschappelijke standpunt de kern van wat wij geest, ziel
en bewustzijn noemen, zo dicht mogelijk te benaderen,
gebruik makend van kwantummechanische en algemene
natuurkundige principes. Dat betekent dat we te maken
hebben met de lastigste, maar ook de zeer interessante delen
van de natuurkunde: biologie, kwantummechanica,
elektriciteitstheorie en kosmologie.
Veel oude filosofen bewandelden een andere route. Ze
probeerden het bewustzijn te onderzoeken van binnenuit, via
contemplaties en visioenen, om zodoende te weten te komen
‘hoe het werkt’ in natuurkundige zin. Dat levert wel veel
gedachten en fantasieën op, maar geen houvast over de
‘technisch materiele’ werking. De typische constructeursvraag
“Hoe werkt het?” blijft een moeilijk te beantwoorden
kwestie, hoe mooi de contemplaties en visioenen ook mogen
zijn. Het wetenschappelijke onderzoek naar de breinwerking
3

Zie mijn boek “De Formule van de Mentescoop” in het
boekenoverzicht
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met de miljarden neuronen en hun onderlinge verbindingen
geeft wel enigszins antwoord, maar niet op essentiële geesten bewustzijnsvragen. Een te gemakkelijke uitweg daaruit is
de aanname dat geest en bewustzijn ‘bovennatuurlijk’ zouden
zijn en dat ze daarom niet verder te onderzoeken zijn.
Immers, abstracte begrippen zoals geest, ziel en bewustzijn
kunnen we niet meten en daarom zou verder
wetenschappelijk onderzoek nutteloos zijn. “Meten is weten
en wat niet gemeten kan worden is de moeite van het weten
niet waard”, zo luidt het strenge wetenschappelijke dogma.
Op deze manier is sinds Descartes de geest radicaal buiten de
wetenschap geplaatst en is tegelijk het geest/materie
probleem op scherp gezet: “Hoe kan de geest materie
beïnvloeden en vice versa?” en “Waarom is het bewuste
beeld dat ik van de wereld heb, ook inderdaad de echte
wereld? Of zijn we met z’n allen aan het hallucineren?”
Descartes probeerde aan deze dreigende hallucinatie nog een
mouw te passen door te stellen, dat alleen door Gods genade
onze gedachten en de werkelijkheid goed met elkaar overweg
konden. God zou toch niet zo wreed zijn om ons steeds rond
te laten lopen in een surrealistische doolhof? Maar in de
moderne wetenschap is het niet gebruikelijk om een
probleem op te lossen met behulp van een godheid. Veel
materialistisch denkende onderzoekers hebben sinds
Descartes de geest daarom fanatiek buiten de vergelijkingen
gehouden; een ‘imaginaire’ factor werd niet toegelaten in de
formules.
Ook bestaat er van oudsher de veelal religieus getinte
aanname, dat geest en bewustzijn ‘goddelijke inblazingen’
zouden zijn, die op een onbepaald tijdstip in de evolutie
kwamen ‘aanwaaien’. Aanhangers van deze gedachte,
meestal religieus georiënteerde mensen, zullen doorgaans
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ook de evolutie (van alles, maar ook van geest en bewustzijn)
niet erkennen. Maar geredeneerd in evolutietermen zou er
pak weg een miljoen jaar geleden (zeer recent dus) ergens in
de buitenrand van het heelal een luikje open gegaan zijn en
daardoor kwam een goddelijke hand, die een wolkje
‘bewustzijnspoeder’ het heelal in strooide. Toevallig kwam op
dat moment net de aarde voorbij, zodat al het poeder onder
de proto-mensen terechtkwam. Vandaar het geloof, dat
alleen de aardse mens tot zelfbewustzijn is gekomen,
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Helaas, het
ontzagwekkende heelal heeft geen buitenrand en daar
bevinden zich ook geen geheime luikjes, waar goddelijke
handen uit komen. Als er al sprake zou zijn van enigerlei vorm
van ‘bewustzijnspoeder’ of ‘geestspul’4, dan is dit in ieder
geval met de oerknal verspreid in alle richtingen van dit
universum. Maar daarmee loop ik al wat vooruit op de
eonische theorie.

1.4 Een eigentijds standpunt
Sinds de komst van uiterst geavanceerde Mri-scanners,
elektro-encefalografen en andere elektronische apparatuur
betreden we een ander tijdperk, want deze apparatuur stelt
ons in staat in het brein te gluren terwijl de geest daarin volop
in werking is met de beïnvloeding van neuronen. Het
uitsluiten of buiten haakjes plaatsen van de geest en het
bewustzijn wordt daardoor steeds onzinniger, omdat we het
bij wijze van spreken ‘voor onze ogen’ zien gebeuren. Het lijkt
net alsof we met een verdere ontkenning of bagatellisering
4

De term ‘geestspul’ is afkomstig van Daniel Dennett uit zijn boek
“Het bewustzijn verklaard”
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van de geest de helft van de werkelijkheid uitschakelen c.q.
niet willen zien. Overmoedige onderzoekers claimen nu zelfs,
dat ze met deze nieuwe apparatuur al ‘gedachten kunnen
lezen’. Als dàt niet iets geestelijks is….
Een eigentijdse benadering, aansluitend op de moderne
fysica, is dat we uitgaan van de kleinste subatomaire deeltjes
waaruit elk wezen is samengesteld. Deze benadering stoelt
ook op de overtuiging, dat geest, ziel en bewustzijn niet
bovennatuurlijk zijn, maar dat ze, net zoals de elementaire
deeltjes, een integraal onderdeel zijn van de natuur en dat ze
dus ook bereikbaar zouden moeten zijn voor de natuurkunde,
op welke manier dan ook. Onze hele fysieke wereld is, zoals
we nu denken te weten, vanaf de oerknal opgebouwd uit
onzichtbaar kleine deeltjes. Waarom dat zo is weten we niet,
maar het is nu eenmaal zo. De fysicus John Archibald Wheeler
vatte dit samen in het korte vraagje: “Why quantum?”
Waarom zou dat dan anders zijn bij de geest als deel van de
natuur? Als de geest sinds de oerknal bezig is, zoals we in de
eonische theorie laten zien, en als er in de oerknal alleen
maar elementaire deeltjes bestaan (voornamelijk elektronen,
lichtdeeltjes en quarks), moet daar dan ergens ook de
verbinding liggen tussen geest en deze vroegste materie? Met
deze vraag komen we terecht bij de ‘korreligheid’ van onze
geest. Bestaat er dan zoiets als ‘elementaire geestdeeltjes’?
Als dat zo is dan vereist dit wel dat de fysica haar grenzen
verlegt c.q. haar horizon verbreedt. We komen daarmee dicht
bij de randen van de hedendaagse wetenschap. Veel
traditioneel-materialistisch ingestelde onderzoekers noemen
dit dan ook ‘randwetenschappelijk’ en ze verwerpen het al bij
voorbaat, omdat ze zich beter (en veiliger) thuis voelen bij de
klassieke
mainstream
materialistische
fysica:
het
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standaardmodel, de snaartheorie en het periodieke systeem
van elementen. Maar zo’n visie lost het geest/materie
probleem niet op.
Om het nog wat moeilijker te maken, moeten we volgens de
natuurkundige Lee Smolin het devies hanteren: “Het eerste
principe van de kosmologie moet zijn: er is niets buiten het
universum.” Dat geldt ook in wat kosmologen een De Sitter
ruimte noemen. In een De Sitter ruimte bewegen de
sterrenstelsels bij de ‘buitenranden’ van het universum zich
zodanig versnellend van ons af, dat het licht van daaruit niet
meer terug kan komen en we dus effectief tegen een
begrenzing aankijken, ongeveer zoals bij een zwart gat van
waaruit geen enkel lichtdeeltje ons kan bereiken. Er kan dus
niets van buitenaf ons universum binnenkomen, zelfs geen
lichtdeeltjes, en zeker geen handjes met bewustzijnspoeder.
Ons universum met alles wat daarin is, moet dus wel op een
of andere manier een “zichzelf creërend systeem” zijn, zoals
de bovengenoemde John Archibald Wheeler suggereerde.
Het meest intrigerende vermoeden is dat de geest c.q. het
daaruit voortkomende bewustzijn ook een ‘zichzelf creërend
systeem’ moet zijn en dat geest, ziel en bewustzijn ook veel
ouder zijn dan de mens, zelfs veel ouder dan deze aarde, die
zoals bekend al ca. 4,5 miljard jaar oud is. Mogelijkerwijs was
de geest (of een eerste voorloper daarvan) al in de oerknal
volop aanwezig en bezig5. Tijdens of vlak na de ‘knal’ waren er
volgens de oerknaltheorie alleen maar elementaire deeltjes:
elektronen, quarks, neutrino’s en fotonen en hun
antideeltjes, ronddwarrelend in een supergeconcentreerde
5

Laten we er for the sake of the argument even vanuit gaan, dat het
begin van dit universum inderdaad gebeurde met de oerknal, ook al
zijn er argumenten om daaraan te twijfelen.
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en superhete primordiale ‘soep’. Die soep was ons hele
universum op dat moment. Als geest en bewustzijn geen
latere ‘hemelse’ toevoegingen in de evolutie zijn (zoals zout in
de soep later op smaak wordt toegevoegd) en als ze integraal
deel zijn van de natuur, vanaf het begin, dan moeten we wel
aannemen dat ze geassocieerd moeten worden met deze
elementaire deeltjes en dat de werking van de geest dus een
deel moet zijn van de kwantummechanica, zoals deze zich al
vanaf de oerknal manifesteerde. Van daaruit redenerend is
het zelfs denkbaar dat de geest vanaf de oerknal een cruciale
en aandrijvende rol speelde in de verdere evolutie van
zichzelf, het bewustzijn en het zelfbewustzijn, zoals wij dat nu
in onszelf ervaren. Het gaat er mij dus om, dat wij deze
“zichzelf creërende” rol, het geestelijke initiatief, proberen te
reconstrueren en aannemelijk te maken.
Dit levert in deze nieuwe eeuw een nieuw en vruchtbaar
onderzoeksveld op, waar we nog lang mee vooruit kunnen:
het onderzoek naar de evolutie van psyche, brein,
informatie en het geheugen van de natuur, diep verborgen
in het binnenste van de atomen en zo oud als dit universum.
Dezelfde geest, die volgens de eonische theorie vanuit de
oerknal de evolutie voor zich uit stuwde, kijkt nu naar het
heelal om haar eigen afkomst te doorgronden. En, wie weet,
wordt dat ergens in deze eeuw een camera-oog, verbonden
aan een Artificial Intelligence. John
Archibald Wheeler gaf dit weer in deze
mooie tekening, waarin de U van
Universe is getekend met het oog van
het bewustzijn kijkend naar de eigen
oorsprong. Het universum wil zèlf tot
bewustzijn komen.
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2 Eonische uitgangspunten
Uit deze natuurfilosofische en kwantummechanische
overwegingen komen de uitgangspunten van het eonische
wereldbeeld voort, gebaseerd op denkers die hun tijd vooruit
waren. Het Franse duo Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955,
priester, paleontoloog en theoloog) en Jean Emile Charon
(1920-1998, fysicus en informaticus), bouwden voort op het
vitalisme van Henri Bergson (1859-1941, filosoof). De
evolutiegedachten van Teilhard werden sterk gevoed door
het werk van Georges Lemaître (1894-1966, priester,
astronoom en kosmoloog) en Charles Darwin (1809-1882).
Wikipedia zegt over Bergson:
“Er zijn volgens Bergson twee manieren om naar de wereld
te kijken: een analytische en een metafysische. Dat leidt tot
zijn boek L'Évolution créatrice (De scheppende evolutie).
De wetenschap beschouwt de wereld analytisch en zet
daarmee de wereld stil. Bergson werkt vooral de
metafysische manier uit, waarbij de wereld in
zijn dynamiek wordt
beschouwd.
Door
middel
van l'intuition (de intuïtie) kun je de wereld metafysisch
kennen.”
Vooral deze ‘scheppende evolutie’, de rol van het licht (de
essentie van de materie) en de intuïtie vormen een basis voor
de Teilhard/Charon visie op de evolutie van het bewustzijn.
Het is als zodanig een typisch Franse gedachtelijn, uit het land
van l’esprit’, die zich scherp afzet tegen het onversneden
Anglo-Amerikaanse materialisme.
De theorie van fysicus en informaticus Jean Charon komt niet
vanuit het Franse wijnglas, maar gaat over de kleinste deeltjes
die we kennen en hun gedrag: de kwantummechanica.
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Charon’s theorie, de Complex Relativity Theory, 1977, gaat
namelijk over de basale vraag: “Wat zijn deze deeltjes echt?”
Zijn elementaire deeltjes wel de massieve deeltjes,
microscopisch kleine biljartballetjes, zoals wij ze in onze
verbeelding zagen, of zijn het pointlike particles, puntvormige
‘dingetjes’ die zich zowel kunnen voordoen als deeltje en als
golfje, zoals nu in experimenten wordt geconstateerd? Of zijn
het toch deeltjes, waarvan we de plaats aangeven met een
waarschijnlijkheidsgolf? Charon koppelde hieraan het begrip
‘tijdruimten’ zoals deze na Einstein als mogelijkheid werden
gezien en om deze vierdimensionale tijdruimten te kunnen
overzien, gebruikte hij daarbij een extra ruimtelijke dimensie,
de Imaginaire dimensie.
In de Appendix heb ik een korte samenvatting gegeven van de
basisgedachte achter de Complexe Relativiteitstheorie. Voor
theoretici heb ik het boek van Charon , “Complex Relativity,
Unifying All Four Physical Interactions” in PDF-vorm
beschikbaar. Zodoende kan ik de beschrijving van Charon’s
theorie hieronder beknopt houden, alleen maar om de
redenering te kunnen introduceren.
In de meest algemene zin kunnen
we zijn theorie weergeven als in
de tekening hiernaast, waarin een
groot aantal uiterst kleine
imaginaire tijdruimten (ieder voor
zich een zeer compact universum)
als
bolvormen
worden
weergegeven. Elke bolvorm raakt
op een onstoffelijk punt aan de
Reële tijdruimte waarin wij leven, ons universum. Dat Reële
universum, ook wel genoemd onze ‘zwaartekrachtruimte’, is
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hier getekend als de vloer in de afbeelding. Het raakpunt
tussen
de
kleine
tijdruimten
en
de
grote
zwaartekrachtruimte, de ‘voetafdruk’ op de vloer, is per
definitie altijd puntvormig en het representeert de
verschijningsvorm van een elementair deeltje, een ‘point like
particle’. Van onder af gezien (vanuit onze Reële tijdruimte,
de zwaartekrachtruimte) heeft elk puntvormige elementaire
deeltje dus een ‘achterkant’ of ‘binnenkant’ in de vorm van
een klein universum, maar die binnenkant is voor ons
onzichtbaar, net zoals de binnenkant van een zwart gat ook
onzichtbaar is. Achter elk puntvormige deeltje verschuilt zich
dus een eigen universum, waar wij niet in kunnen kijken.
Vanuit ons standpunt als waarnemer vanuit ons Reële wereld,
‘zien’ wij daarom alleen het puntvormige deeltje; het
elektron, de quark, etc. Dat ‘zien’ staat tussen
aanhalingstekens, omdat we van deze puntvormige deeltjes
alleen hun bewegingseffecten in de wereld kunnen
waarnemen, niet de deeltjes zelf. Er is geen mens die ooit een
elektron heeft ‘gezien’, maar een bewegend elektron laat wel
een waarneembaar elektromagnetisch spoor na.
Elke bolvorm in de tekening, hoe klein ook, is een volledige
afgesloten tijdruimte met vier dimensies, hoogte, breedte,
lengte en tijd, een zelfstandig micro-universum. Om dit
geheel van talloze universa te overzien en te berekenen
gebruikte Charon een extra ruimtedimensie, de imaginaire
dimensie.6 Uiteraard is de afbeelding hierboven een
gebrekkige tweedimensionale weergave van een vijfdimensionale werkelijkheid en dat vraagt veel van de
6

Charon maakt daarbij gebruik van het imaginaire getal i (de wortel
uit -1, in wiskundige notatie √-1). Daarop is de ‘complexe
rekenkunde’ gebaseerd waar Charon gebruik van maakt, vandaar
ook de naam Complex Relativity.

24
fantasie. Het puntvormige raakpunt tussen de kleine
tijdruimten en de grote reële wereld (het point-like particle)
kan zich overal in onze zwaartekrachtruimte bevinden;
binnen in ons of waar dan ook in het heelal. Dit puntvormige
deeltje draagt alle natuurkundige eigenschappen van het
elementaire deeltje (elektron, quark, etc.). Maar deze
eigenschappen, zoals massa en elektrische lading, zijn niet
afkomstig uit het puntvormige deeltje zelf, maar zijn in feite
afkomstig vanuit het imaginaire bolvormige universum, dat
achter het point-like particle verstopt zit, hoe klein het ook is.
Bij een elektron zijn dit de eigenschappen: massa (1/1800ste
deel van de massa van een proton) en elektrische lading (1
elektronvolt), beide afkomstig vanuit de imaginaire
tijdruimte7. Door Charon wordt deze imaginaire tijdruimte
aangeduid als een eon (meervoud eonen).8 Deze eonen zijn
geen lege tijdruimten, maar ze bevatten pure energie in de
vorm van licht, een uiterst compacte rondtollende kluwen
lichtdeeltjes (fotonen) met extreem hoge temperatuur en
dichtheid. Hier komt de rol van het licht naar voren, zoals
Bergson dat al aangaf; licht is de grondstof van alle materie.
Zo komen we, kort samengevat, tot twee uitgangspunten,
waarmee de eonische psychotheorie (theorie van de
geestdeeltjes) van start gaat:
 Jean Emile Charon zegt: Alle elementaire deeltjes
(elektronen, quarks, etc.) hebben een puntvormige
representatie in de Reële wereld (de materiele
7

Beredeneerd vanuit dit standpunt kon Charon in zijn Complex
Relativity Theory de elektrische waarde van het elektron (en andere
natuurwaarden) voor het eerst berekenen; voor zijn tijd was de
elektrische lading van het elektron alleen maar gemeten en als
standaard op 1 gesteld.
8
Zie de Appendix voor iets meer theorie over eonen en preonen.
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‘buitenkant’) en een tijdruimtelijke representatie (het
eon) in de Imaginaire wereld (de imaginaire
‘binnenkant’). In de imaginaire tijdruimtelijke
representatie bevindt zich alle momentum-energie, in
de vorm van een extreem compacte verzameling
fotonen.9 Fotonen (lichtdeeltjes) dragen informatie
door hun spin (-1 of +1), zoals ook een computerbit
informatie draagt (0 of 1).
Pierre Teilhard de Chardin zegt: Alle entiteiten (van
elementaire deeltjes tot mensen) hebben een
materiele buitenkant en een geestelijke binnenkant.
In die binnenkant bevindt zich de geestelijke energie.
Deze geestelijke energie ontwikkelt zich in de loop
van de evolutie, vanaf de oerknal, eerst uiterst
langzaam maar daarna in een steeds versnellend
tempo, in de richting van (zelf)bewustzijn.

Als we deze twee uitgangspunten, het ene natuurkundig
en het andere filosofisch, met elkaar verbinden en
combineren dan komt daaruit de mogelijkheid naar voren
dat de eigenschappen van de eonen geestelijk van aard
zijn. Licht, geest en informatie zijn namelijk nauw met
elkaar verweven; het zijn in de eonische theorie drie
aspecten van hetzelfde fenomeen. Dat leidt tot het
uitgangspunt van de eonentheorie: eonen zijn
‘geestdeeltjes’ en de geest is dus ‘korrelig’. Teilhard
gebruikte hiervoor het woord ‘atomiciteit’. In mijn vorige
boeken hierover gebruikte ik het woord ‘menticles’ als
een voortzetting van de reeks ‘particle’ (deeltje), ‘wavicle’
9

Complex Relativity, Unifying All Four Physical Interactions, Jean E.
Charon, 1988, blz. 13: “Complex Relativity says that the
representation of any particle (charged and neutral leptons,
hadrons, photons) is extended on both the Imaginary and the Real.”
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(een deeltje dat zic ook na voorden als een golfje) en
‘menticle’ (een deeltje dat geestelijk van aard is c.q.
drager is van geest.)
De eonische theorie van Charon, toegepast in de roichting
van geest en bewustzijn, concentreert zich vervolgens op
de eonen, die gekoppeld zijn aan de elektronen. Dat doet
Charon, omdat elektronen en de elektromagnetische
kracht in de evolutie een cruciale rol spelen. Elektronen
vervullen in de natuur namelijk twee heel specifieke
construerende functies:
1. Elektronen geven volume aan het atoom, door in een
relatief grote boog om de kerndeeltjes heen te draaien en
zo de atomaire buitenkant af te bakenen.
2. Elektronen zijn ook de verbinding, de ‘lijm’ tussen de
atomen
voor
het
vormen
van
moleculen,
macromoleculen, eiwitten en grotere structuren, zoals
wijzelf.
De natuurkundige eigenschappen van een elektron/eon
omvatten volgens Charon een uiterst compacte kern van
fotonen met informatieopslag, onderlinge communicatie
en een fundamentele construerende rol in elke
chemische
actie.
Deze
puur
natuurkundige
eigenschappen laten zich rechtstreeks vertalen naar
geestelijke eigenschappen. Het geestdeeltje (eon) omvat
volgens zijn theorie de volgende mogelijkheden, die we
als ‘geestelijk’ kunnen beschouwen:
1. In elk eon bevindt zich een groot en extreem
compact geheugen door informatieopslag in de
spinvariaties van fotonen, het ‘lichtgeheugen’.
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2. De
onderlinge
wisselwerking
(door
verstrengeling10) tussen fotonen binnen in een
eon kunnen we zien als Contemplatie en
creativiteit (creatie van nieuwe informatie).
3. Communicatie van informatie met andere eonen
gebeurt door non-lokale communicatie11 en
verstrengeling. Deze communicatie gebeurt door
een uitwisseling van spintoestanden tussen twee
fotonen.
4. Een bewegend elektron/eon kan leiden tot een
elektrochemische actie. Alle chemie, ook alle
breinchemie,
wordt
veroorzaakt
door
elementaire elektronenbewegingen.
Iets ter verduidelijking van punt 3: Deze uitwisseling van
informatie tussen eonen is niet strijdig met de stelling, dat
een eon een geheel afgesloten tijdruimte is. Dit is geen
tegenstelling, want het eon is absoluut afgesloten, waardoor
de originele energie, die er vanaf de oerknal in zit, daar ook
voor ‘eeuwig’ blijft. Dat geldt voor wat betreft energie en
lichtdeeltjes. De entropie is daar dus nul en de wet van het
behoud van energie geldt binnen in het eon. Maar die
afsluiting geldt niet voor informatie. Informatie kan nonlokaal uitgewisseld worden, waarbij ‘virtuele fotonen worden
uitgewisseld’. Let op de term ‘virtuele’, want dat is alleen
maar een manier van uitdrukken en het is geen echte
10

‘Verstrengeling’ houdt in: een communicatieverband tussen twee
deeltjes, ook al bevinden deze deeltjes zich op (grote) afstand van
elkaar. De deeltjes blijven zich gedragen als één systeem, als ze
eerst dicht bij elkaar geweest zijn of zijn ontstaan uit dezelfde bron.
11
‘Non-lokale communicatie’ wordt in de eonische theorie gezien
als ‘communicatie tussen twee tijdruimten’, wat tijdloos gebeurt
(‘buiten de tijd om’).
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uitwisselen van fysieke fotonen, maar een uitwisseling van de
spintoestand van fotonen in twee eonen (via verstrengeling).
Zo wordt er informatie uitgewisseld, want die ligt opgeslagen
in de spintoestand van fotonen in de eonen. Energetisch
gebeurt er niets en het eon behoud alle interne energie, zoals
die was vanaf de oerknal. Na de oerknal bouwt zich in de
eonen de informatie op aan de hand van de situaties, waar
het eon/elektron in verzeild raakt
We kunnen hier dus op een natuurkundige manier spreken
over de geestelijke ‘binnenkant’ van materie, zoals Teilhard
het bedoelde. Teilhard had het over de ‘atomiciteit’ van de
geest en dat leidt ook vanuit zijn filosofische standpunt tot de
gedachte dat de geest bestaat uit deeltjes: geestdeeltjes, die
in de loopt van de evolutie steeds ‘wijzer’ worden, c.q.
informatie verzamelen. In de onderstaande punten is dat
verder uitgewerkt. Als volgens Charon elk elementaire deeltje
een representant heeft in het Reële en een tijdruimtelijke
representant in het Imaginaire, dan ‘zitten’ er dus eonen
achter (of in) elk fysiek deeltje. Maar Charon geeft de
belangrijkste evolutionaire rol aan de eonen, die achter elk
elektron zitten, omdat deze elektron/eonen actief betrokken
zijn bij alle chemie en ruimtelijkheid van structuren in de
natuur.
We kunnen nu de eonische theorie in enkele punten
samenvatten:
 Onze wereld is opgebouwd uit stabiele elementaire
deeltjes: elektronen, protonen, neutronen, fotonen
en neutrino’s. Deze vormen de min of meer stabiele
materie, waaruit ook wijzelf zijn opgebouwd.
Daarnaast zijn er nog veel meer deeltjes, maar deze
zijn instabiel.
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Van deze elementaire stabiele deeltjes zijn het (naast
de kerndeeltjes: protonen en neutronen) bij uitstek
de elektronen/eonen, ontstaan in de eerste seconde
van de oerknal, die als geestdragende deeltjes direct
in aanraking komen met allerlei materiele
gebeurtenissen.
Elektronen verzorgen actief de ruimtelijkheid (het
volume) van de atomen en als eerste gebeurde dat bij
de waterstofatomen, ca. 380.000 jaar na de oerknal.
In het waterstof atoom verenigt één elektron zich
met één proton, tot de meest elementaire
atoomvorm die er bestaat. Meer dan de helft van
onze lichaamsatomen bestaan uit deze oudste
atoomvorm, Hydrogenium.
Sindsdien verzorgen de elektronen ook de binding
tussen atomen voor de vorming van moleculen,
macromoleculen en alle complexe structuren in de
natuur. Zonder deze elektronische werking bestaat er
geen enkele chemie of biochemie (en dus ook geen
breinwerking en bewustzijn).
De uit chemische reacties voortvloeiende ervaringen
worden van meet af aan als evolutie-ervaring
(informatie)
opgeslagen
in
het
eonische
lichtgeheugen. Deze cumulerende informatie sinds de
oerknal wordt gebruikt bij volgende chemische
situaties. Dit leidt tot toenemende complexificatie en
een ontwikkeling van informatie die steeds meer
doelgericht kan zijn.
In de loop van de evolutie worden daaraan steeds
weer nieuwe evolutie-ervaringen (informatie)
toegevoegd, aanvankelijk hoofdzakelijk gedreven
door toevalstreffers, maar naarmate de evolutie en
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het eonische kennisniveau vorderen, steeds vaker
door eonische keuze en doelgerichte actie.
De wil om tot bewustzijn te komen is vanaf de
oerknal de motor achter de evolutie.

Dit leidt in de loop van de evolutie tot een groeiende
geestkracht (Teilhard noemt dit: interiorisatie), in ons
tijdsdeel van de evolutie uitmondend in een bewustzijn
(het resultaat van de samenwerking tussen eonen en
neuronen) en een zelfbewustzijn, zoals ook Teilhard
omschreef. De combinatie van Teilhards en Charons
theorie resulteert in een stelling als basis voor verdere
exploratie:
Geest is de binnenkant van elektromagnetisme en
elektromagnetisme is de buitenkant van geest.
Wie zich verder wil verdiepen in de natuurkunde achter
de eonische theorie, kan ik enkele boeken aanraden,
geschreven door Jean Charon zelf of geschreven door mij.
Achter in de literatuuropgave staan ze vermeld. Mijn
recente titels zijn:
 “Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan?”
 “De Formule van de Mentescoop”

2.1 Een overzicht van de eonische theorie
Een belangrijke vaststelling, voortvloeiend uit de eonische
theorie, is dat de geest volgens Jean Charon (aansluitend op
Pierre Teilhard de Chardin)
niet immaterieel en/of
bovennatuurlijk is, maar materieel in een andere tijdruimte.
Geest bestaat natuurkundig gezien uit extreem
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geconcentreerd licht (fotonen) in een afgesloten tijdruimte,
het eon. Deze eonische tijdruimten zijn niet toegankelijk voor
directe wetenschappelijke waarneming en we noemen ze
daarom
‘transcendent.’
Tegelijk
bevinden
deze
eonen/elektronen zich overal op subatomair niveau in elk
atoom, in elk levend wezen en overal daaromheen en we
noemen dat ‘immanent’. Geest is daarom immanent en
transcendent tegelijk. De energie in het afgesloten eon, in de
vorm van de fotonenconcentratie, is, evenals het eon als
geheel, onvergankelijk en daarom ook de enige echte
perpetuum mobile, die in natuurkundige zin kan bestaan. De
wet van het behoud van energie geldt voor ons universum als
geheel en ook voor elk eonische micro-universum.
De eonen zijn de bewaarplaats van alle levensenergie, alle
evolutie-informatie; ze zijn het geheugen van de natuur. We
kunnen ook zeggen dat in dit eonische universum de entropie
nul is en nul blijft; wat eraan toegevoegd wordt is informatie.
Daarnaast kan nieuwe informatie binnen in het eon ook
spontaan ontstaan (creativiteit) doordat verstrengelde
fotonen op elkaar reageren. Deze groeiende informatie is de
basis voor alles wat in de natuur vorm en structuur heeft. We
noemen dit het geestelijke initiatief, dat sinds de oerknal de
evolutie voor zich uit stuwt. Deze toename van informatie
zouden we ook kunnen zien als ‘negatieve entropie’ of
kortweg
‘negentropie’.
In
onze
moderne
informatiemaatschappij begint deze interpretatie terrein te
winnen, omdat informatie steeds meer gezien wordt als de
basis van alles wat vorm en structuur heeft. De fysicus John
Archibald Wheeler duidde dit aan met zijn kernachtige
uitdrukking “It from bit”. “It” staat voor alles wat vorm en
structuur heeft. “Bit” staat voor informatie. Teilhard noemde
dit de complexificatie. De term ‘negatieve entropie’ kunnen
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we dus lezen als ‘toename van informatie’, groeiende
levenskennis, de zichzelf ontwikkelende know how van de
evolutie. Het is de basis voor een “zichzelf creërend systeem”.
In feite bewandelt de eonentheorie de gulden middenweg
tussen onversneden materialisme en puur idealisme. De
geestdeeltjes zijn natuurlijk en luisteren, in hun hoedanigheid
als elektron, ook naar de kwantummechanische
gedragsregels. Deze gedachte over de werkzaamheid van
eonen in onze wereld kent een aantal aspecten, die we in de
volgende paragrafen behandelen.
2.1.1 De geest is een geheel
Verstrengelde fotonen binnen in de geestdeeltjes staan met
elkaar (binnen in een eon, maar ook tussen eonen) in contact
via non-lokale communicatie (communicatie tussen
afzonderlijke tijdruimten, tijdloos). Zodoende kunnen alle
geestdeeltjes in een wezen intensief samenwerken als één
integrale eonische geest. Wij ervaren onze geest (de
verzameling van alle eonen in mijn lichaam) daarom als een
onverdeelde eenheid. Op dezelfde manier ervaren wij ons
lichaam, zuiver materieel gezien, ook niet als een zak vol
losse atomen, maar als een georganiseerd geheel.
Verstrengeling en non-lokale communicatie zijn geen recente
technische ‘uitvindingen’. Integendeel, zij zijn prachtige
ontdekkingen van een natuurverschijnsel dat al zo oud is als
het universum zelf. Dit natuurverschijnsel speelt in de
eonische theorie vanaf de oerknal een cruciale rol in het
overbrengen en beheren van informatie tussen elementaire
deeltjes en de evolutie van een steeds scherpere geest.
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2.1.2 Verschillen in evolutie-ervaring tussen eonen
Eonen nemen in meer of mindere mate actief deel aan de
evolutie van complexiteit, het ene intensiever en creatiever
dan de andere. Het zijn vooral de elektron/eonen, die min of
meer actief zijn en informatie in zich opnemen. Quark-eonen
vervullen een statisch rol in het binnenste van protonen en
neutronen en spelen zelf niet een actieve rol in chemische
processen. Omdat alle chemische reacties ontstaan door
bewegingsveranderingen van in het bijzonder de elektronen,
kunnen we ook vaststellen dat de elektron-eonen bij alle
chemische activiteit actief zijn.
Er zijn eonen die deel zijn van een waterstofatoompje dat
miljarden jaren vrij door het heelal zweeft en aan geen enkel
chemisch proces deelneemt en dus ook geen nieuwe
informatie (evolutie-ervaring) in zich opneemt. Maar er zijn
ook veel eonen die actief deelnemen in complexe structuren
en levende constructies en die in die dynamiek onophoudelijk
nieuwe ervaringen opdoen. Ze interacteren het meest met
andere deeltjes, als ze in complexe levende structuren
terechtkomen. De theorie van Charon concentreert zich
daarom op de elektron-eonen; de deeltjes die aan de atomen
hun volume geven en die atomen aan elkaar verbinden tot
moleculen.
In de psychische uitwerking van de eonische theorie gaat het
dus om eonen die de ‘binnenkant’ zijn van elektronen. Tussen
deze eonen/elektronen ontstaat een rangorde van
‘kennisgehalte’ en van ‘verblijfsduur’ in een complexe
lichaamsstructuur; hoe langer een eon bezig is in een
complexe structuur, des te meer informatie wordt er
opgenomen in het eonische lichtgeheugen. We kunnen het
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dus ook rangorde naar ‘levenservaring’ noemen. Praktisch
gesproken: in mijn lichaam bevinden zich veel eonen, die zich
slecht korte tijde daar ophouden en weinig evolutiekennis of
‘levenservaring’ hebben (en die ook weer uit het lichaam
verdwijnen), maar er zijn ook veel eonen, die heel kennisrijk
zijn en alle kennis bezitten om een deel van het lichaam te
kunnen construeren en de besturen: een molecuul, een cel,
een orgaan, of zelfs het hele lichaam. Eonen volgen het
humanistische principe KENNIS = ERVARING X OPENSTAAN. 12
2.1.3 Een nieuwe betekenis van “ziel”?
Volgens veel biologen en hersenwetenschappers bestaat de
ziel niet. Althans, met de moderne scannerapparatuur en/of
onder de microscoop is er volgens hen in het brein nergens
een structuur te ontdekken, die aangeduid zou kunnen
worden als een ziel, of iets wat daar in de verte op zou
kunnen lijken. Het is overigens moeilijk zoeken als je geen
idee hebt hoe een ziel er uit zou kunnen zien. Een speld in
een hooiberg ziet er tenminste nog uit als een speld. Maar
hier geeft de eonische theorie een heel andere uitleg. Zoals
we hierboven zagen, bevinden zich in een (menselijk) wezen
myriaden van eonen, een ‘handvol’ in elk lichaamsatoom en
een hele ‘wolk’ in elke cel, van hoofdhaar tot teennagel. Veel
eonen verblijven slechts kort in mijn lichaam, maar anderen
maken deel uit van vastere structuren zoals het brein en
‘blijven langer hangen’. Het eon dat in een wezen het langst
aanwezig is en in principe niet het lichaam verlaat en dat het
hoogste niveau van evolutiekennis (levenservaring) in zich
draagt, noemen we de Zelf-eon van dat wezen, de primus
inter pares. Tegelijk constateren we, dat in een levend
12

Zie “Homo Deus”, Yuval Noah Harari, blz.248
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lichaam onnoemelijk veel eonen helemaal of vrijwel hetzelfde
kennisniveau bezitten als dit Zelf-eon. Het Zelf-eon speelt
echter de rol van als ‘dirigent in het eonische concert des
levens’. Het eonische orkest bestaat uit miljarden andere
musici, allemaal zeer competent, maar één orkestlid dirigeert
en ‘zwaait de maat’, geholpen door vele sub-dirigenten en
ervaren orkestleden, die zelf ook leiding geven aan hun
instrumentgroepje, de violen, de blazers of de contrabassen,
etc. Zo ontstaat er een organisatorische structuur.
Als we dit leidinggevende Zelf-eon zien als de ‘ziel’ van een
wezen, dan komen we tot een geheel nieuwe en
natuurkundige betekenis van het begrip ‘ziel’. In deze
betekenis is de ziel de dirigent van een organisatorische
structuur, hoe groot of hoe klein deze ook kan zijn. De ziel is
ook een elektron/eon met alle natuurkundige eigenschappen
van dien: het heeft een kleine massa (1/1800 ste deel van de
protonmassa) en een elektrische lading (1 e, zie 13). Elk orgaan
in ons lichaam heeft een eigen ziel, een zelf-eon; elke cel is
op deze manier ook bezield en dat gaat door tot elk atoom, zij
het dat het hier gaat om zielen met steeds minder evolutieervaring. Voor de wetenschappelijke waarneming is dit Zelfeon, net als alle andere eonen, alleen maar ‘zichtbaar’ als een
bewegend point-like particle, een beweging van elektronen.
Dit is inderdaad onzichtbaar onder de microscoop en ook
niet terug te vinden tussen alle andere elektronische activiteit
in het brein. Maar het is wel meetbaar als
elektronenbeweging; een elektro-encefalogram meet wel de
13

Eén eV is de energieverandering die een vrij deeltje met een
lading 1e (de elementaire lading e, gelijk aan de lading van een
elektron) ondervindt wanneer het in een elektrisch veld een weg
aflegt tussen twee punten die een onderling potentiaalverschil van
1 volt hebben (aldus Wikipedia).
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geestelijk-eonische activiteit,
breinactiviteit of de hartslag is.

die

tegelijk
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Deze eonische omschrijving van de ziel en haar entourage van
myriaden andere eonen houdt vanzelfsprekend in dat alle
entiteiten (atomen, moleculen, cellen, planten, dieren en
mensen) een ziel hebben. Alle materie is bezield, dode stof
bestaat niet; alle ons bekende materie is, zoals Charon het
noemde: psychomaterie. Alle biologie is ook psychobiologie.
De ziel, het Zelf-eon, is het concentratiepunt van de
geestelijke werking van alle eonen in een specifiek wezen of
entiteit. De structuur van de geest voldoet aan wat Teilhard
beschreef als ‘complexiteit’:14
1. een zeer groot aantal elementen
2. die onderling zeer strak georganiseerd zijn.
Omdat eonen/elektronen stabiele deeltjes zijn, leidt dit
logischerwijze ook tot onvergankelijkheid van de ziel. Mijn
ziel begon haar leerproces bij de eerste interactie met een
proton in een waterstofatoom, kort na de oerknal, en reisde
samen met myriaden andere zielen daarna van structuur naar
structuur, van wezen naar wezen, door de evolutie heen,
steeds meer kennis verzamelend en zich specialiserend in de
richting van een complex levend wezen of een onderdeel
daarvan, een takje in de evolutieboom. Dit wijst dus op een
specifiek eonische vorm van zielsverhuizing, zij het, door de
extreem grote hoeveelheden eonen/elektronen en hun
subatomaire werkingen in het kader van de
elektromagnetische kracht, op een kwantummechanische

14

“De toekomst van de mens”, Pierre Teilhard de Chardin, 1945,
Bibliotheek TdC.
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manier,
met
kwantummechanische
kansberekeningen.

aantallen

en

2.1.4 Iets over Teilhards noösfeer.
Eonen, ook kennisrijke eonen, bevinden zich als elektron niet
alleen binnen in onszelf, maar ook overal om ons heen, zelfs
als een schil om de aarde en als een kosmisch
elektromagnetische veld in het heelal. Daaruit kan via nonlokale communicatie informatie gehaald worden, ongeacht de
te overbruggen afstanden. Dit contact kunnen we ook intuïtie
noemen, wat volgens Spinoza de hoogste geestelijke activiteit
is. Teilhard noemde deze zich opbouwende kennislaag
rondom de aarde de noösfeer. Andere benamingen, die
ruwweg dezelfde betekenis hebben: Morfogenetische Velden,
Akasha veld, het Veld, het Levensweb, etc. We kunnen ook
stellen, dat al deze ‘velden’ de eonische theorie van
geheugen-dragende geestdeeltjes nodig hebben om te
kunnen functioneren.
2.1.5 Informatie bevindt zich overal in het lichaam
Uit een artikel 15 over de nieuwe zwaartekracht ideeën van
Erik Verlinde citeer ik deze alinea, die ‘als gegoten’ past in de
eonische theorie: “In de kwantumfysica gedraagt informatie
zich echter anders dan we gewend zijn. In de klassieke
natuurkunde is het zo dat één eenheid van informatie zich
altijd op één bepaalde plaats bevindt. De 'computerbits' van
de klassieke natuurkunde zijn de eigenschappen van
individuele deeltjes, die zich op duidelijk gedefinieerde
15

“Emergente zwaartekracht en het donkere heelal”. Manus Visser
en Marcel Vonk, www.quantumuniverse.nl
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locaties bevinden. In de kwantummechanica kan informatie
echter ook gedeeld worden door verschillende deeltjes - een
fenomeen dat bekend staat onder de naam verstrengeling.
Informatie kan bijvoorbeeld verstopt zitten in een
deeltjespaar, waarvan de ene helft zich hier op aarde, en de
andere helft zich op de maan bevindt. Quantuminformatie is
niet gelokaliseerd!”
Uit dit citaat kan men de gedachte afleiden, dat ook in ons
lichaam de informatie letterlijk overal is, in al onze lichaamseonen van hoofdhaar tot teennagel, en dat het dus niet alleen
maar geconcentreerd is in onze brein-eonen, alhoewel het
brein wel het ‘hoofdkantoor’ is voor de verst ontwikkelde
eonen. Men zou ook kunnen zeggen dat in ons lichaam de
informatie holografisch is opgeslagen, niet alleen in het brein,
maar van top tot teen. Het is zelfs mogelijk, dat de informatie
zich gedeeltelijk buiten ons fysieke lichaam bevindt,
bijvoorbeeld in de noösfeer, of welke benaming we ook willen
geven aan deze buitenlichamelijke informatievelden. Als
informatie zich overal bevindt, verspreid in de tijdruimte
waarin wij leven en opgeborgen in kleine tijdruimten overal in
en om ons heen, spreekt men ook wel van een universeel
holografisch geheugen.
2.1.6 Eonen het Heilige
Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor onze visie op het
goddelijke, het heilige. Enkele ideeën voor een “diep
religieuze ongelovige”, zoals Albert Einstein zichzelf eens
noemde:


De onvergankelijke eonen, die door de evolutie heen
verhuizen
van
entiteit
naar
entiteit,
onderweg
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levenservaringen verzamelend, lijken zoals hierboven gesteld
enigszins op het idee van de verhuizende zielen, een zeer
oude intuïtie, die nu door de ‘fysica van de geest’ iets
waarschijnlijker wordt. 16 We moeten daarbij echter wel
uitgaan van het basale kwantumnatuurkundige idee en niet
van allerlei bij-gefantaseerde geloofsovertuigingen, zoals
menselijke geesten die na een slecht leven voor straf
overgaan naar ‘lagere’ diersoorten, etc.
Alle informatie dragende eonen bij elkaar in en om de aarde
en in het onmetelijke heelal, inclusief hun voortdurende nonlokale onderlinge communicatie,
het hele ‘universele
hologram’, kunnen we zien als één Geest, een wereldziel, die
fungeert als een Eenheid. Een deel van deze eonen dragen we
in onszelf. Het is gebruikelijk om aan deze Eenheid een naam
te koppelen, zoals in de oude literatuur gebeurt: het Ene,
God, Brahman, Tao. In het hindoeïstische denken bestaat
Brahman als bovenwereldse geest en een vonkje daarvan,
Atman, bevindt zich in ieder van ons, wat heel mooi aansluit
op de eonische theorie. We koppelen deze namen in de
eonische theorie dan echter wel aan een ‘wezen’ dat niet
buiten het universum staat, maar dat overal diep in de natuur
en in onszelf aanwezig is (transcendent en immanent tegelijk)
en dat volop sturend deelneemt aan de evolutie; een wezen
(of een proces) dat vanaf de oerknal zelf evolueert in de
richting van zelfbewustzijn. Dit essay is geen theologische
geschrift en daarom laat ik het bij deze opmerkingen.

2.2 Wat kan hiervan worden bewezen?
Buitengewone beweringen vereisen een buitengewoon
bewijs, zo stelt de wetenschappelijke wijsheid. De
16

Jean Charon schreef het boek “Ik leef al vijftien miljard jaar”.

40
eonentheorie sluit, zoals we zagen, goed aan op allerlei
intuïties en vermoedens, die van oudsher in de
wereldliteratuur en in wereldreligies te vinden zijn, maar
kampt met de moeilijkheid dat er onbewijsbare elementen in
zitten. Bij een bewijsvoering moeten we echter wel beseffen,
dat er verschillende bewijsmethoden bestaan en dat elke
stelling of deelstelling haar eigen bewijsmethode of een
combinatie van methoden vereist. Bovendien moeten we
beslissen door welke combinatie van bewijsmethoden we ons
(voorlopig) willen laten overtuigen. Ik ben overigens meer
geïnteresseerd in de praktische bruikbaarheid dan in de
‘absolute waarheid’. Uiteindelijk blijft er namelijk om elke
wetenschappelijke theorie altijd een randje van twijfel en
onzekerheid hangen. Uiteraard geldt dat ook voor de
eonische theorie.
We kennen een reeks bewijsmethoden, in gebruik bij
wetenschap en filosofie:
a. Het mathematische bewijs. Deze vorm van bewijs berust op
berekening, gebruik makend van formules en algoritmen.
Voor veel ‘harde’ wetenschappers (fysica, kosmologie) is dit
de belangrijkste methode. Bij elke nieuwe theorie roept men:
“Show your math!” Zo is bijvoorbeeld de oerknal tot op de
split second uitgerekend, uitgaande van de omgekeerde
werking van het uitdijende heelal. Ook de relativiteitstheorie
berust alleen maar op formules, waarvan tenminste één het
grote publiek en de T-shirts heeft bereikt: E = mc2
b. Het statistische bewijs. In de kwantummechanica moet men
werken
met
onzekerheden,
volgens
Heisenbergs
onzekerheidsprincipe. Ook daarbij worden schoolborden vol
formules gebruikt, maar een ultieme zekerheid kan daar nooit
uit voortkomen omdat het altijd om graden van
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waarschijnlijkheid gaat. Toch kan daar uitstekend mee
gewerkt worden, als het aantal deeltjes of processen,
waarover de formule gaat, heel groot is (bijvoorbeeld zoals bij
elektronen).
c. Het proefondervindelijke bewijs (het empirische bewijs). Een
in de praktijk uitgevoerde proef geeft een zekere mate van
zekerheid en wetenschap, alhoewel in kwantummechanische
proeven de waarnemer een beslissende invloed blijkt uit te
oefenen op de resultaten van de proef. Herhaalbaarheid van
de proef door andere waarnemers en in een ander
laboratorium is dan ook een vereiste. Veel psychologische
proeven blijken deze test niet te doorstaan en laten dus
‘gesjoemel’ toe (zie Diederik Stapel).
d. Het bewijs uit het ongerijmde (reductio ad absurdum,
herleiding tot het absurde). Bij deze bewijsvorm proberen we,
door de verklaring om te draaien, aan te tonen dat er dan
alleen maar onzin ontstaat. Zo wint de verklaring aan
realiteitswaarde, ook al blijft de onzekerheid bestaan.
e. Tenslotte is er het geloofsbewijs: “Het geloof is het bewijs van
de dingen die men niet ziet”. Het geloofsbewijs berust vaak
op oude boeken, heilige teksten en tekstuitleg of andere
uitspraken door een wetenschappelijke autoriteit of goeroe.
Het hangt van de ‘goedgelovigheid’ af in hoeverre dit
geaccepteerd wordt als bewijsgrond. Deze bewijsvorm wordt
niet als ‘wetenschappelijk’ gezien, alhoewel veel
wetenschappers heilig geloven in bepaalde ‘academische
overtuigingen’, zoals bijvoorbeeld het neodarwinisme.
Een algemeen geaccepteerd wetenschappelijk bewijs zal
elementen van al deze bewijsvormen in zich hebben, inclusief
het
geloofsbewijs.
Veel
ontdekkingen
in
de
kwantummechanica berusten op (statistische) berekeningen,
waarna een empirisch onderzoek uitsluitsel moet geven. Zo is
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ook het Higgs deeltje tevoorschijn gekomen, na een miljarden
kostende investering in de deeltjesversneller van Geneve.
Tussen de eerste berekening en het uitvoeren van de proef
verstrijken er soms tientallen jaren. Daarom kan het proces
van bewijsvoering soms tientallen jaren of zelfs meer dan een
eeuw duren. Hetzelfde geldt voor de donkere materie en de
donkere energie, voortgekomen uit berekeningen en
correcties op de relativiteitstheorie, waarna er nu een
naarstige zoektocht aan de gang is naar hun werkelijke
bestaan (maar misschien zijn de berekeningen fout en wordt
er nooit iets gevonden; een theorie zonder ontologie).
Veel intellectuelen varen ook blind op de verklaringen van
gezaghebbende
professoren
en
de
academische
overtuigingen, die beschreven staan in de teksten van
curricula en andere lesboeken/artikelen. Dat overnemen van
overtuigingen gebeurt vooral als deze verklaringen buiten
hun eigen specifieke vakgebied vallen. Academische
overtuigingen hebben vaak een hardnekkig leven, ook als ze
verouderd of gewoon fout zijn.17
Wetenschappelijke theorieën hebben daarom vaak een
beperkte levensduur en dat kan variëren van jaren tot enkele
decennia. De gang van zaken is als volgt. Een theorie wordt
eerst geponeerd door een briljante jonge academicus en
vervolgens tegen de heersende meningen in verspreid. Soms
17

Aldus
Thomas
Samuel
Kuhn (1922 , 1996),
Amerikaans natuurkundige en wetenschapsfilosoof. Kuhn is
vooral bekend door zijn boek The Structure of Scientific
Revolutions (1962) waarin hij het idee naar voren brengt dat
wetenschap
niet
geleidelijk evolueert, maar
door
paradigmawisselingen sprongsgewijs verandert.
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is hoon de eerste reactie. Nadat de theorie steeds meer
wordt geaccepteerd en bestudeerd, komen er uitzonderingen
die een aanpassing van de theorie vereisen. Die
uitzonderingen, ook voortkomend uit empirische studies,
kunnen na verloop van tijd zodanig groteske vormen
aannemen, dat de theorie vervangen moet worden of
tenminste drastisch aangepast. Een voorbeeld daarvan is
Einsteins relativiteitstheorie, waarin een kleine factor
opgenomen was: de kosmologische constante. Deze
constante moest er voor zorgen dat het stabiel heelal ook
inderdaad stabiel bleef (een vooroordeel van Einstein) en niet
‘uit evenwicht’ raakte. Einstein beschouwde deze
kosmologische constante later als een grote blunder en hij
had er spijt van dat hij een vooroordeel had verwerkt in zijn
formules. Maar toen na zijn dood het heelal zich in een
versnellend tempo bleek uit te breiden, kreeg deze constante
de groteske lading van de zwarte materie en de zwarte
energie, die samen meer dan 95% van alle heelalsubstantie
zouden uitmaken. In feite betekent dit, dat de
relativiteitstheorie zijn algemene geldigheid verliest en
vervangen moet worden door een opvolger, mogelijkerwijs
de informatietheorie van Erik Verlinde. Het is opmerkelijk dat
in de theorie van Verlinde informatie een grote rol speelt. Als
informatie verplaatst wordt, komt er zwaartekracht
‘opborrelen’. Hoe de eonische theorie van Charon (over
evolutie-informatie in de binnenkant van alle elementaire
deeltjes) en deze informatietheorie van Verlinde in elkaar
zouden kunnen passen, is nog een groot en uitdagend
raadsel, maar dat de theorieën een zeker ‘sympathie’ voor
elkaar zouden moeten koesteren, lijkt mij evident. In beide
gevallen geldt namelijk de stelling: beweging van informatie
veroorzaakt een kracht. In de theorie van Verlinde is dit
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zwaartekracht en in de theorie van Charon (1977) is dit
elektromagnetisch kracht.
Al deze overwegingen over bewijskracht gelden uiteraard ook
voor de eonentheorie en vooral voor de voornaamste
veronderstelling in deze theorie, dat het inwendige van het
elektron, de voor empirisch onderzoek ontoegankelijke
´binnenkant´, bestaat uit een klein universum dat is gevuld
met licht van een extreme dichtheid en temperatuur en dat
dit geconcentreerde licht fungeert als geheugen en het actief
geestelijk van aard is. Vooral dat ‘geestelijke’ viel zeer slecht
in een tijd, waarin het wetenschappelijke materialisme
hoogtij vierde en in de academische wereld de lakens
uitdeelde. Bovendien kwam de eonentheorie met een
meerdimensionale basis, net in de tijd dat ook de
snaartheorie met haar elf dimensies populair werd. Charon
werd daarom ‘gediskwalificeerd’ en zijn werk verdween in de
onderste bureauladen. Met zijn theorie als uitgangspunt is
het echter logisch te veronderstellen, dat het geestelijke, of
de Geest, al vanaf de oerknal werkzaam is en op een sturende
manier deelneemt aan het evolutieproces: het creëren van
steeds complexere levensvormen. Pierre Teilhard de Chardin
noemde dit de complexificatie en deze ging volgens hem
gepaard met een toenemende interiorisatie: een steeds
scherper en geinformeerder wordende geest. Het hoeft geen
betoog, dat deze consequenties lijnrecht indruisen tegen de
Angelsaksische materialistische en ‘geestloze’ basis van het
neodarwinisme, dat in de tweede helft van de vorige eeuw de
boventoon voerde.
De eonentheorie kan alleen maar begrepen worden vanuit
een multidisciplinair standpunt, omdat het gedachten
gebruikt
uit
de
algemene
natuurkunde,
de
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kwantummechanica, de astronomie, de neurowetenschap, de
paleontologie, de psychologie en de filosofie. De
bewijsvoering strekt zich daarom uit over al deze
wetenschappen. Tegelijk moeten we de stelling van Gödel in
ere houden: naar zichzelf verwijzende beweringen binnen het
systeem dat die beweringen doet, zijn onbewijsbaar. Een
bewustzijn dat zichzelf probeert definiëren en haar eigen
werking probeert te bewijzen, komt terecht in deze moeilijke
situatie van principiële onbewijsbaarheid. Vanuit dit
standpunt gezien is de eonentheorie, die probeert de wording
van het bewustzijn te verklaren vanuit datzelfde bewustzijn,
onbewijsbaar en zullen we het dus moeten doen met
waarschijnlijkheden en circumstantial evidence. We kunnen
de theorie dus alleen maar aannemelijk maken, door te
wijzen op de algemene natuurkundige feiten, die deze theorie
ondersteunen.

2.3 Natuurkundige fundamenten van de eonentheorie
We kunnen de natuurkundige omgeving beschrijven
waarbinnen de eonische theorie zich beweegt, waardoor de
theorie aan waarschijnlijkheid kan winnen. De onderstaande
lijst van natuurkundige fundamenten, waar de eonische
gedachte op is gebaseerd, waren van het begin af aan (vanaf
de ‘oerknal’, zeggen de theoretici) beschikbaar en in werking.
Volgens de eonentheorie dienen ze daarom als basis voor de
verdere evolutie van het bewustzijn. In het overzicht is
aangegeven, hoe het met de bewijsvoering per onderdeel is
gesteld. Daaruit blijkt, dat de vraag naar het bewijs van de
eonentheorie en haar onderdelen zorgvuldig en genuanceerd
gesteld en beantwoord moet worden in het licht van
theorieën, die nog niet zijn uitgekristalliseerd. Een
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simplistische factchecker over de eonische theorie als geheel
kan dus nog niet gegeven worden.
Dit is de lijst van delen van de eonentheorie en haar
fundamenten, met hun bewijsmogelijkheden:
1. De Quantum Electro Dynamics (QED), waar de Complex
Relativity Theory op is gebaseerd, is sinds de jaren dertig van
de vorige eeuw de ondersteunende theorie voor de
elektriciteitsleer en dus ook de eonische gedachte. Deze
theorie is de meest uitgeteste theorie en het ‘kroonjuweel’
van de Westerse wetenschap. Alle elektrisch toepassingen
(radio,
telefoon,
TV,
computers,
elektromotoren,
keukenapparatuur, etc.) in onze maatschappij zijn daarop
gebaseerd. QED is volledig geaccepteerde wetenschap.
2. Alle stabiele deeltjes (elektronen, positronen, quarks,
fotonen, neutrinos) zijn puntvormige deeltjes met een
“voetafdruk” in het Reële en een klein universum (gevuld met
lichtdeeltjes) in het Imaginaire. Charon heeft in het boek
“Complex Relativity” het mathematische bewijs daarvoor
geleverd, maar hij stelt dat het empirische bewijs een
deeltjesversneller vereist van een zodanig kaliber, dat deze
nog niet bestaat en misschien ook nooit gemaakt kan worden.
Elektronen zijn namelijk gevormd in de eerste split second
van de oerknal en de energieën waren toen nog zo extreem
groot en geconcentreerd dat het misschien nooit volledig
gesimuleerd zal kunnen worden, ook niet in de Large Hadron
Collider (LHC) in Geneve. 18

18

In mijn boek “Hebben wij een ziel? Zo ja, waar dan?” heb ik in het
eerste hoofdstuk (blz. 29) een experiment beschreven, waarin
nieuwe elektronen werden gevormd door het extreem
samenpersen van lichtdeeltjes in de deeltjesversneller van de

47
3. Elektronen zijn bij uitstek de deeltjes, die zorgen voor het
volume van de materie en voor het bij elkaar brengen en
houden van atomen zodat er moleculen en grotere
constructies bestaan. Elektronen zijn daarom de bouwers in
het universum en staan aan de basis van elke complexificatie,
geheel volgens de spelregels van de QED. Deze stelling wordt
algemeen aanvaard en is ook de basis van alle praktische
chemie in dit universum.
4. Fotonen zijn de deeltjes, die data (waarneembare gegevens)
overdragen. Ze dragen en transporteren gegevens door het
universum, zowel over extreem lange afstanden (tussen
sterrenstelsels) als extreem korte afstanden tussen
elementaire deeltjes binnen in het atoom of tussen atomen.
Tegenwoordig wordt in de wetenschap algemeen de term
informatie gebruikt, waarbij gedacht wordt aan ‘qubits’
(deeltjes in superpositie, die beide waarden 0 en 1 tegelijk
kunnen dragen). Communicatie door lichtgolven van allerlei
frequenties (fotonen) wordt overal in onze maatschappij
gebruikt voor draadloze communicatie en in de astronomie.
Deze uitstekend werkende technologie is daarvan het bewijs.
5. Intensieve samenwerking tussen deeltjes, met de elektronen,
en fotonen als ‘lijm’, is de basis van alle grotere en complexe
structuren van de natuur (symbiogenese). Samenwerking in
de natuur leverde de cellen, bestaande uit samenvoegingen
van oudere componenten. Dit is uitgewerkt en aangetoond
door Boris Kozo Polyanski en later, onafhankelijk van hem,
door Lynn Margulis. Ook Teilhard beschouwde deze
samenwerking als de basis van de evolutie. In Darwins theorie
is deze samenwerking onderbelicht gebleven en volgelingen
van Darwin hebben het zelfs geheel ingeruild voor de
Stanford Universiteit. Misschien is er toch meer mogelijk in deze
richting.
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competitiestrijd, het recht van de sterkste, survival of the
fittest. Maar in de eonische theorie komt de samenwerking
op basis van gedeelde informatie weer helemaal naar voren
als een fundamentele kracht in de evolutie van het
bewustzijn.
6. Non-lokale communicatie tussen elementaire deeltjes is de
basale communicatiemethode, die in de natuur de informatie
tussen de eonen verspreidt en zo het universele kennisveld
(noösfeer, morfogenetisch veld, Akasha veld) mogelijk en
toegankelijk maakt (en vice versa) voor alle levende wezens
en zelfs voor ‘dode’ structuren, zoals macromoleculen,
kristallen. Massale hoeveelheden deeltjes die met elkaar zijn
verstrengeld, kunnen over grote afstanden informatie tijdloos
uitwisselen, of beter: dezelfde informatie kan op meerdere
plaatsen gelijktijdig aanwezig zijn. Het is volgens de eonische
theorie een communicatie tussen afzonderlijke tijdruimten,
gebruikmakend van een bovenliggende Imaginaire dimensie
en gebeurt daarom tijdloos (buiten de tijd om). Charon
gebruikt voor deze non-lokale communicatie de term liefde.
Het eerste idee van de non-lokale communicatie is
aanvankelijk (dertiger jaren) door Einstein bestreden in het
EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) experiment, maar later toch
empirisch aangetoond (Alain Aspect, Anton Zeilinger, etc.) en
bewezen door TU Delft. Daaruit komt een potentieel zeer
nuttige datatransport-mogelijkheid naar voren t.b.v. absoluut
veilige gegevensoverdracht. Maar véél belangrijker i.v.m. de
eonentheorie en de evolutie van geest en bewustzijn is de
mogelijkheid, dat we hier zowel empirisch als mathematisch
gestuit zijn op een basale mogelijkheid van de natuur om
grote hoeveelheden ‘evolutiekennis’ non-lokaal te
verspreiden over alle levensvormen via het bovenliggende en
de aarde omspannende informatieveld (door Teilhard
‘noösfeer’ genoemd, maar andere gedachten dragen dezelfde
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betekenis: morfogenetisch velden, het Akasha veld). In de
informatietheorie van Erik Verlinde is deze verstrengeling en
de non-lokale communicatie de basis van een nieuwe theorie
over zwaartekracht en ruimte/tijd, die wordt veroorzaakt
door informatie-bewegingen. In Charon’s theorie is dit de
‘liefde’ die elektronen in beweging brengt en zodoende
constructies bouwt.
Uiteraard zijn deze uitgangspunten en bewijsvormen allemaal
aanvechtbaar en dat zullen ze ook altijd blijven, maar het
heeft voorlopig geen zin de eonentheorie, die hierop is
gebaseerd, te verwerpen voordat er een andere en betere
theorie over de geest/stof relatie voorhanden is. Die is er
momenteel niet, ondanks de vele deeloplossingen en
structuurkennis vanuit de neurologie, psychologie, evolutie
en informatica. Mijn persoonlijke inschatting is, dat de
eonische theorie van Charon/Teilhard voorlopig de meest
verhelderende en veelomvattende theorie is over de evolutie
van het bewustzijn en de elementaire samenwerking tussen
geest en materie. Daarnaast past deze theorie uitstekend in
het front van de hedendaagse informatiediscussie en de
discussies over Artificial Intelligence, zoals we in het volgende
hoofdstuk zullen zien.
Een ouderwets en fundamentalistisch materialisme zal de
eonentheorie met haar geestelijke mogelijkheden uiteraard
geheel verwerpen, omdat het niet past in hun geestloze
dogmatiek. Dat betekent wel dat men dan blijft zitten met
een grote blinde vlek in de wetenschappelijke beschrijving
van de interactie tussen geest en stof. Overigens, de hele
neodarwinistische evolutietheorie berust op een streven om
via onderzoek en redenering te komen tot het resultaat, dat
we nu in de natuur waarnemen. Het maakt in principe niet uit
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of dit bekende resultaat het hier en nu is (de mens, alle
huidige natuurlijke vormen) of een droombeeld in een verre
toekomst (bijvoorbeeld Teilhards punt Omega); de hele
redenering is in de kern teleologisch (doelgericht) van aard,
ook al zullen de darwinisten dat tot de laatste snik
ontkennen.
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3 Aspecten van de bewustzijns-evolutie
Voordat we nog dieper ingaan op een mogelijke toekomst van
de mensheid en het verdere verloop van de
bewustzijnsevolutie, gaan we in dit hoofdstuk nader in op
diverse aspecten van de eonische theorie: architectuur van de
celvorm, vergelijkingen tussen brein en computer, artificial
intelligence en computerbewustzijn.

3.1 Eonische architectuur en zwarte gaten
Een basale architectuur van alles wat in dit universum leeft
wordt gevormd door de (min of meer) afgesloten ruimte,
waarbinnen zich informatie (of een cultuur) kan opbouwen.
De ruimte wordt afgesloten door een membraan, al of niet
c.q. selectief doorlaatbaar. Deze structuur komen we tegen in
allerlei delen van ons lichaam:
 cellen (afgesloten door een selectief doorlaatbare
celwand),
 organen (afgesloten door vliezen),
 ons hele lichaam (afgesloten door de huid),
We komen dezelfde architectuur ook tegen in onze
maatschappij: muren rondom steden en bewaakte
landgrenzen. Het bouwen van hoge muren om een natiestaat
af te sluiten voor onheil van buitenaf is tegenwoordig ook
weer populair. Het principe is, dat door de afsluiting, al of niet
selectief doorlaatbaar, er in het binnenste een cultuur
opgebouwd kan worden die een zekere tijd kan voortbestaan
en kan groeien, afhankelijk van de levensduur van de
afsluiting. Bovendien kunnen kwalijke indringers geweerd
worden, variërend van bacteriën tot misdadigers en
‘gelukzoekers’.
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Eonen, onderin de tekening, zijn door hun gehele afsluiting
onvergankelijk; alleen informatie kan er in of uit. Atomen zijn
door hun ruimtelijke structuur doordringbaar voor andere
deeltjes en stralingen, alhoewel voor sommige atoomsoorten
de elektronenschil afschrikwekkend sterk is, zie diamant.
Voor cellen met hun metabolisme varieert die levensduur van
enkele uren tot decennia. Mijn lichaam, binnen het
membraan van mijn huid, houdt nu al 75 jaar vol. Binnen het
membraan heersen andere omstandigheden dan daarbuiten
(bijv. lichaamstemperatuur versus buitentemperatuur)

Ook de aarde en misschien wel grotere kosmische structuren
zijn gebouwd met dezelfde eonische architectuur. De
dampkring van de aarde fungeert als een beschermend
menbraan, dat voor omstandigheden zorgt die gunstig zijn
voor leven (een aangename temperatuur, vloeibaar water,
zuurstof, bescherming tegen stralingen, etc.). Deze
architectuur is weergegeven in het bijgaande plaatje.
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Het is wel interessant om te kijken naar andere kosmische
structuren in het heelal, vanuit de gedachte, dat de
architectuur van het heelal op veel
plaatsen gelijk is, en met de
achterliggende
veronderstelling
dat de eonische architectuur
begon bij de oerknal en door de
hele evolutie heen zichzelf verder
ontwikkelde en in alle richtingen
propageerde. Een beeldvormende metafoor zou kunnen zijn,
dat we de eonische architectuur vergelijken met een zwart
gat. In tekeningen wordt een zwart gat meestal getekend als
een grote zwarte bol, met daaromheen allerlei heftige
kosmische activiteit. We veronderstellen vaak dat de zwarte
bol geheel massief is, zoals bij een neutronenster, maar dan
nog extremer. Dit hoeft echter helemaal niet zo te zijn. Vanuit
het centrum van de bol is de zwaartekracht namelijk zo groot,
dat alle materie ook hier weer verder in elkaar gedrukt wordt,
tot aan een kern van kwantum fluïdum of misschien zelfs tot
een singulier punt. De daaruit voorkomende extreem sterke
zwaartekracht neemt vanaf de kern kwadratisch af en is op
min of meer grote afstand van het centrum nog zo sterk dat
zelfs de lichtdeeltjes er niet aan kunnen ontsnappen. Die
grens is de buitenkant van het zwarte gat en die tekenen wij
daarom als een pikzwart oppervlak, maar Stephen Hawking
veronderstelde, dat dit beeld onjuist is. Vlak bij de kern is die
zwaartekracht dus nog veel groter en zullen alle (licht)deeltjes
daar naar de kern toe getrokken worden. De getekende
zwarte bol verbeeldt dus de visuele ondoordringbaarheid van
het oppervlak van de bol, omdat de ontsnappingssnelheid van
het licht onvoldoende is om de heftige zwaartekracht te
overwinnen. Het oppervlak zelf stelt in feite niets materieels
voor.
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Dit beeld van een zwarte bol is onjuist, als we Hawking mogen
geloven. Vlak boven het boloppervlak is er namelijk een
inferno van straling. Volgens Hawking ontstaan er in het
vacuüm binnenin een zwart gat voortdurend deeltjes en hun
antideeltjes, bijvoorbeeld een elektron/positron paar. Als zo’n
deeltjespaar precies op de grens van het zwarte gat ontstaat,
dan kan één deeltje terugvallen in het zwarte gat, terwijl het
andere deeltje net voldoende snelheid heeft om de grens van
het zwarte gat te passeren en naar buiten te treden als
deeltjesstraling. Daarom zouden zwarte gaten op de zeer
lange duur ‘leeglopen’ en hun bestaan beëindigen. Kleinere
zwarte gaten zouden wat sneller leeglopen.
Bij een eon, een geheel afgesloten eigen universum, louter
gevuld met lichtdeeltjes (geen vacuüm dus), zal deze zgn.
Hawking-straling niet optreden, zodat eonen/elektronen
‘eeuwig’ stabiele deeltjes kunnen zijn. In de natuur kennen
wij de elektronen en de quarks inderdaad als stabiele
deeltjes, de basis voor alles wat een materiele structuur en
volume heeft.
Toch lijken eonen en zwarte gaten op elkaar. Zo is een
(menselijke) geest in het eon voor een externe waarnemer
ook het oppervlak van een ‘zwart gat’ in die zin dat we niet
naar binnen kunnen kijken in de geest van iemand anders.
Daar ligt dus een waarnemershorizon, evenals bij een zwart
gat. Maar gezien van binnenuit en dus vanuit het centrum van
een groot zwart gat, is de situatie geheel anders. De kern van
de bol bestaat vermoedelijk uit extreem samengeperste
materie en het is goed denkbaar dat deze kern zelfs
puntvormig is, net zoals bij een point like particle zoals het
elektron. De rest van de zwarte bol is leegte, vacuüm, waar
volgens de kwantummechanica onophoudelijk deeltjesparen
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(zoals elektron-positron) opduiken en weer verdwijnen. Het is
ook denkbaar dat het centrum een raakpunt is naar een
ander universum, daaraan verbonden door een zogenaamd
‘wormgat’. Alles wat een zwart gat dus ‘opzuigt’, zou
verdwijnen door het wormgat naar een ander universum en
het centrum zelf blijft ‘puntvormig’.
Het centrum van een zwart gat lijkt in deze visie dus op een
elektron: een materieel puntvormig deeltje, dat het raakpunt
is tussen dit universum en een ander, imaginair universum,
waarin zich de pure energie verzamelt in de vorm van
extreem geconcentreerd licht. De eigenschappen van dat
puntvormige centrum, zoals de extreme zwaartekracht,
komen voort uit de imaginaire tijdruimte erachter. Deze
zwaartekracht zorgt ervoor dat het volume van het zwarte gat
veel groter lijkt dan de feitelijke kern. Wat dat betreft lijkt een
zwart gat ook op een atoom, met een piepklein kerntje en
daaromheen, relatief op grote afstand de elektronen, die de
intra-atomaire ruimte afbakenen. Van binnenuit gezien,
vanuit de kern, heeft een zwart gat dus geen
waarnemershorizon, want van buitenaf kan het licht vrij de
grens van het boloppervlak passeren (het wordt zelfs met
grote kracht naar binnen getrokken).
Metaforisch toegepast op mijn geest: ik kan wel ongehinderd
vanuit mijn eonische geest naar buiten kijken en informatie
uit de omgeving opnemen, maar niemand anders kan bij mij
naar binnen kijken. Maar van binnenuit gezien kent het eon
geen grens, of, zoals John Archibald Wheeler het mysterieus
uitdrukte, “De grens van de grens is nul”. Dat is een algemeen
kenmerk van een universum, van welke ‘afmeting’ dan ook en
dus ook van de grote zwaartekrachtruimte waarin wij leven.
De buitengrens is voor ons, inwoners van dit universum,
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onzichtbaar en ‘nergens’. Op dezelfde manier is ook mijn
geest van binnenuit gezien onbegrensd, ook al bevindt het
zich in een beperkte eonische tijdruimte, die in voortdurend
contact staat met andere eonen in mijn lichaam en
daarbuiten.
Omdat informatie in dit spel van groot belang is, blijft het wel
een vraag wat er bij zwarte gaten met de informatie gebeurt,
die door licht wordt gedragen en met de lichtdeeltjes mee
wordt opgezogen naar de kern van het zwarte gat. Gaat die
informatie dan verloren? Of blijft de informatie in een
holografische vorm hangen op het buitenoppervlak van het
zwarte gat, zoals sommige kosmologen vermoeden? Of wordt
het opgeslagen in de ‘binnenkant’ van de kern, het imaginaire
super-eon, de ‘eonisch geestelijke binnenkant’ van het zwarte
gat? Als het licht van deze imaginaire tijdruimte net zoals bij
een eon ook alle informatie bevat, die door het zwarte gat is
‘opgezogen’ en die voortdurend heftig in beweging is, dan
zou dit kunnen leiden tot het effect van de enorme
zwaartekracht. Is dit misschien een aanknopingspunt naar de
nieuwe informatietheorie van Eric Verlinde? Zijn
kerngedachte is samen te vatten in een eenvoudige stelling:
‘Bewegende informatie veroorzaakt een kracht’. In zijn
theorie is dat de extra zwaartekracht die volgens anderen
voortkomt uit de donkere materie en donkere energie. Bij het
elektron-eon is dit de elektromagnetische kracht. Is het de
informatie, die de astronomische fysica en de kwantumfysica
bij elkaar brengt?
Nog verder speculerend: is een zwart gat dan ook (net zoals
bij het Zelf-eon) de ziel van een kosmisch levend wezen, een
heel sterrenstelsel misschien? Heeft het iets goddelijks in
zich? Volgens schatting bevinden zich alleen al in ons eigen

57
melkwegstelsel miljoenen tot miljarden zwarte gaten. Houdt
dat in dat het hele heelal tot in alle uithoeken bezield is, niet
alleen in alle atomen, maar ook in alle zwarte gaten en
sterrenclusters?

3.2 De oerknal en de uitbreiding van informatie daarna.
(of: hoe kwam de evolutie op gang?)
Het idee, dat iets zou kunnen ontstaan uit niets, is altijd al
een intrigerende kwestie geweest. Zelfs bij het denken aan
een singulier punt, waar alles uit voortkwam, blijft de vraag
waar dit punt vandaan kwam en of het misschien wel de
uitgang van een wormgat vanuit een ander universum was?
De vergelijking met het eon dringt zich hier op. Was het
singuliere punt van de oerknal ook een puntvormig deeltje
dat de voetafdruk is van een imaginair universum, gevuld met
pure energie, wat tegelijk pure geest is, en dat zich a.h.w.
‘binnenstebuiten’ keerde in talloze nieuwe geestdeeltjes, met
de opdracht: “Ga heen en kom tot bewustzijn”?
Bij ons is dat nu bekend als de big bang. Ik pretendeer geen
antwoord te hebben op de vragen hoe dat kon gebeuren en
of het wel zo gebeurd is, maar ik ga (in navolging van Charon)
uit van de aanwezigheid van een uiterst geconcentreerd en
superheet oerplasma, waarin de elementaire deeltjes nog
ongestructureerd rond dwarrelen, vermoedelijk in een
supervloeibare toestand, een quantum fluïdum. Misschien
was dit de aanvangstoestand in de eerste split second van de
oerknal en daaruit kwamen de elementaire deeltjes
tevoorschijn: elektronen en quarks, etc.
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Die deeltjes kwamen na de veronderstelde inflatieperiode,
een hypersnelle expansie van de tijdruimte, door de eerste
toevallige samenklonteringen bij elkaar in structuren. Op dit
moment is over deze inflatieperiode een controverse
gerezen, omdat deze hypothese onbewijsbaar blijkt.
Wetenschap zou zich volgens o.a. Stephen Hawking niet
mogen bezighouden met dit soort onbewijsbare
veronderstellingen, omdat er dan een fact-free science zou
ontstaan, c.q. interessante prietpraat bij de open haard. Deze
argumentatie treft uiteraard ook delen van de eonische
theorie, vanwege de ontoegankelijkheid van het binnenste
van elektronen/eonen. In feite kunnen we alleen maar kijken
naar de in de natuur zichtbare gevolgen van het geestelijke
initiatief, en die gevolgen zijn letterlijk alles om ons heen wat
vorm en structuur heeft, niet ontstaan door louter toeval,
maar door een geestelijk initiatief en geestelijke creativiteit.
Uitgaande van de gedachte, dat alle structuren in de natuur
gebouwd zijn op informatie (it from bit), kunnen we daarom
de vraag: “Waar komen alle structuren in de natuur
vandaan?” transformeren in de vraag “Waar komt de
informatie vandaan?” In het eonische verband vertaal ik deze
vraag daarom in: kan informatie in de eonen vanuit niets
ontstaan en kan het zichzelf vermeerderen, mede afhankelijk
van interacties met andere deeltjes c.q. andere eonen, maar
ook door spontane interacties tussen fotonen in het eon zelf?
In het onderstaande reconstrueer ik deze mogelijkheid van de
zichzelf opbouwende informatie. Het is een ‘stap voor stap’
beschrijving waarin de evolutie-informatie zichzelf genereert
en uitbreidt. Dit suggereert dat de evolutie begonnen kan zijn
met een ‘tabula rasa’, een blanco evolutiegeheugen. Een
vereiste daarvoor is wel dat het geheugen en de mogelijkheid
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om informatie op te bouwen en te gebruiken, aanwezig moet
zijn in de eerste deeltjes. De eonische theorie geeft daarvoor
een aantal mogelijkheden (geheugen, contemplatie,
communicatie en actie).
Het verhaal vanaf ‘nul informatie’ gaat zo: vanaf de oerknal
bestonden er in de eerste seconden slechts enkele stabiele
soorten elementaire deeltjes: elektronen, protonen en
neutronen, badend in wolken van fotonen. Dit geheel
dwarrelde door elkaar in een supergeconcentreerde
‘oersoep’, een supervloeibaar homogeen plasma, zonder dat
daaruit structuren ontstonden. Het was allemaal nog veel te
heet en te geconcentreerd. Homogeen en vormloos zou men
ook kunnen beschouwen als ‘niets’, een plenum van energie,
zoals ook de vader van Amanda Gefter vertelt in het boek “In
Einsteins achtertuin”. Pas wanneer zich daarin begrenzingen
aftekenen, ontstaat er ‘iets’. Naarmate de ruimte in een
extreem snel tempo uitdijde, verdeelde dit plasma zich in
talloze ‘spettertjes’, kleine universa, gevuld met het
oorspronkelijke plasma, met de oorspronkelijke dichtheid en
temperatuur. Raakpunten van deze kleine universa met de
grote wereldruimte bleven ‘zichtbaar’ als point like particles:
de elektronen en de quarks, etc. De quarks verenigden zich
tot protonen en neutronen en samen met de elektronen ging
daarmee de evolutie van start.
Volgens Charon bevat een eon vanaf het ontstaan van het
eon/elektron een uiterst geconcentreerde ‘kluwen’ van
fotonen, met extreem hoge dichtheid en temperatuur. Het
zijn letterlijk ‘spettertjes uit de oerknal’ en binnen in het eon
blijvende oorspronkelijke dichtheid en temperatuur van dit
plasma pal na de oerknal bewaard gedurende de hele
levensduur van het eon, tot ver in de toekomst. Deze fotonen
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dragen alleen een spinwaarde in superpositie (er zijn nog
geen keuzen gemaakt), en ook daar zit nog geen structuur in.
De inhoud van een eon is dus vanaf het ontstaan nog een
betekenisloze fotonenkluwen, een informatieloos geheugen,
een tabula rasa, maar wel klaar om de eerste informatie te
ontvangen en vast te leggen. Vergelijk dit met een
onbeschreven magnetisch geheugen, waarop wel de te
magnetiseren plekjes aanwezig zijn, maar nog onbeschreven.
De eerste mogelijkheid om informatie in eonen/elektronen
op te doen (het creëren van de eerste bits), kwam pas bij de
eerste constructieve interactie met een ander deeltje, het
proton. De eerste gelegenheid daarvoor deed zich voor ca.
380.000 jaar na de oerknal, toen de oersoep voldoende
geëxpandeerd en afgekoeld was om ruimte te scheppen voor
de constructie van de eerste atomen. Dat was het tijdstip,
waarop een elektron en een proton, na veel probeersels en
mislukkingen, proefondervindelijk de juiste afstand tot elkaar
‘ontdekten’ en samen het eerste
waterstofatoom
vormden,
een
elektron en een proton, zoals in de
afbeelding
hieronder.
Anders
gezegd:
de
eonen/elektronen
‘vonden hun draai’ rondom de
protonen. Deze eerste ervaring werd
als evolutiekennis in het eonische
geheugen geregistreerd en daarmee ging de evolutie qua
informatieverwerking van start.
Deze eerste informatie werd onmiddellijk non-lokaal (tijdloos)
overgedragen naar andere eonen en dat leidde, via een
uiterst snelle cascade van informatieverspreiding, tot het snel
ontstaan van alle waterstof, ca. 380.000 jaren na de oerknal.

61
Uiteraard geldt een soorgelijk verhaal voor de eerste
heliumatomen, die ook terzelfdertijd ontstonden. Deze
informatie, evolutionaire know how, werd ook opgenomen in
nog los ‘rondvliegende’ eonen in de oersoep, en daarmee
werd de eerste primordiale fase van een noösfeer een
werkelijkheid: een kennisveld waar andere eonen via nonlokale communicatie uit konden putten; letterlijk een
‘morfogenetisch veld’’, zoals Ruperst Sheldrake het zich later
voorstelde. Het wiel werd maar één keer uitgevonden en
daarna werd deze kennis alom gecommuniceerd en gebruikt.
Naar het schijnt zijn alle waterstofatomen zo ‘in één klap’
ontstaan. Daarna was de ‘baktemperatur te laag’, maar dit
was voldoende voor vrijwel alle waterstofmaterie (en wat
helium) in dit heelal, ca. 96% van alle materie.
Als een interactie tussen eonen en andere deeltjes tot een
bruikbaar resultaat leidt, zoals de creatie van het eerste
‘geslaagde’ waterstofatoompje of ingewikkelder constructies,
dan kunnen we in het eon een vorm van ‘voldoening’
veronderstellen: “…het past!” of, zoals ik als technicus met
voldoening zou vaststellen: “Dit werkt!”. De opgedane
informatie haakt zich vast in het eonische lichtgeheugen en
blijft daar bewaard. In een verder stadium van evolutie kan
deze ‘voldoening’ de basis zijn voor het gevoel van
schoonheid, dat opkomt als een constructie succesvol is en
tot goede of bruikbare resultaten leidt. Op deze manier is het
denkbaar, dat het gevoel voor schoonheid zich in de evolutie
ontwikkelt en dat het gebruikt wordt als een kompas,
waarmee de richting van de verdere ontwikkelingen wordt
bepaald. Het schoonheidsgevoel wordt daarmee een
evolutionair proces van terugkoppeling (feedback), waardoor
de richting en het ‘’zelfvertrouwen’ van een ontwikkeling
wordt versterkt.
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Gevoel voor schoonheid is dus in deze visie niet iets exclusief
menselijks, maar het is gebaseerd op een ‘gevoel’ in de
natuur dat teruggaat tot de vorming van de eerste
waterstofatomen. Dit leidt tot een veronderstelling die goed
aansluit bij mijn intuïtie: schoonheidsgevoel is het kompas,
waarop de evolutie vaart. Verderop in de menselijke evolutie
wordt dit elementaire eonische schoonheidsgevoel
opgenomen in taal en esthetica, maar oorspronkelijk kan het
een drijfveer zijn die al vanaf de oerknal in werking is en die
nauw samenhangt met de wil om tot bewustzijn te komen,
binnen in alle eonen.

3.3 Creatie van nieuwe informatie
Het creeren en opslaan van deze elementaire informatie
beschrijft Charon uiterst minutieus en hij illustreert dat met
deze tekening19, waarbij twee deeltjes (bijvoorbeeld twee
eonen) elkaar naderen en een virtueel foton (= kennis, een
signaal) uitwisselen. Het kunnen twee elektron-eonen zijn,
maar een van de twee kan ook een quark-eon zijn. Een foton
met een bepaalde spinrichting, binnen in het eon, wordt hier
weergegeven als punt met een pijltje eraan vast. We gaan
ervan uit dat deze twee fotonen met elkaar zijn verstrengeld
in kwantummechanische zin. In het singuliere punt waren alle
fotonen extreem dicht bij elkaar, zodat het te verwachten is
19

Zie “The Unknown Spirit” Jean Charon, blz. 63
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dat verstrengelingen algemeen voorkomen, ook tussen
fotonen die daarna in afzonderlijke eonen zijn opgenomen.

In de tekening is te zien, dat twee fotonen in het inwendige
van twee eonen een uitwisseling doen van hun spinwaarde.
Het lijkt alsof de fotonen zelf uitgewisseld worden, maar dat
gebeurt niet, want eonen zijn afgesloten tijdruimten; alleen
de spinwaarde (informatie) wordt uitgewisseld. De
uitwisseling van fotonen is dus ‘virtueel’. Er vindt geen
‘verhuizing’ van fotonen plaats en energetisch gebeurt er dan
ook niets. Het eon is nog steeds een volstrekt gesloten
tijdruimte, maar wel met de mogelijkheid om informatie uit
te wisselen.
Het cruciale effect van deze
informatie-uitwisseling is wel
dat de elektronen elkaar een
‘duwtje’ geven (electrostatic
repulsion). De elektronen
gaan daarna uit elkaar, zoals
ook
weergegeven
kan
worden
in
een
Feynmandiagram hiernaast;
na
een
virtuele
fotonenuitwisseling bewegen de elektronen zich t.o.v. van
elkaar. Van onder af komen ze eerst naar elkaar toe en na de
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uitwisseling gaan ze van elkaar af. Deze fundamentele en
minimale beweging kan grote chemische gevolgen hebben,
omdat elke chemische reactie in dit heelal begint met een
bewegingsverandering van een elektron (in de buitenste
elektronenschil, een valentie-elektron)20.
Het fundamentele resultaat van deze minuscule gebeurtenis,
dat aan de basis staat van de evolutie, is dus drievoudig:
 De eonen/elektronen beïnvloeden elkaars beweging
door een non-lokale communicatie (informatieoverdracht) tussen fotonen (wat kan leiden tot een
verdere chemische actie)
 In de twee eonische geheugens wordt een ervaring
vastgelegd
in
informatie,
geregistreerd
in
spinveranderingen van fotonen.
 Fotonische non-lokale interacties tussen twee eonen
gebeuren a.h.w. ’buiten de tijd om’ en dus tijdloos,
waardoor de tijd stilstaat. Dit betekent dat de
gebruikelijke oorzaak-gevolg redeneringen hier niet
geldig zijn, omdat deze altijd een tijdsverloop
vooronderstellen. Men kan ook zeggen: oorzaak en
gevolg vallen in het eon en in de contacten tussen
eonen samen in een vrije actie c.q. een vrij besluit.
 Dit proces kan gepaard gaan met een elementair
gevoel van schoonheid, wat een bevestiging is van de
juiste evolutierichting c.q. het juiste ‘besluit’.
In de eonentheorie zien we dit als de meest basale vorm van
geestelijke activiteit: het verwerken van informatie en het
20

Een valentie-elektron is een elektron dat zich in een nog
niet helemaal opgevulde elektronenschil, de valentieschil, van
een atoom bevindt.
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komen tot een besluit tot verdere actie, niet gebonden aan
oorzaak/gevolg redeneringen en dus een vrije geest. De
daaruit
voortkomende
verandering
van
elektronenbewegingen kunnen we zien als de meest
elementaire vorm van psychokinese. Ik neem aan, dat dit ook
de enige vorm van psychokinese is die kan bestaan en dat dit
tegelijk ook de meest basale bouwsteen is van alles wat vorm
en structuur heeft.
Uiteraard hebben in de hete oersoep onophoudelijk allerlei
toevallige botsingen tussen elektronen en protonen
plaatsgevonden, maar dat leidde nog niet tot een bruikbare
ervaring, omdat er geen blijvende constructie uit voortkwam.
Ik neem dus aan dat niet alle mislukkingen in informatie
worden vastgelegd. De hypothese is dat er alleen informatie
wordt vastgelegd als de constructie is ‘gelukt’, zoals bij de
vorming van het eerste waterstofatoompje, wat een uiterst
elementaire schoonheidservaring oplevert. Dat zouden we
zelfs kunnen zien als een oeroud en kosmisch ‘eureka
moment’. Tegelijk wordt deze vroege informatie via nonlokale communicatie verspreid over de andere eonen, wat
het aannemelijk maakt dat niet elk eon/elektron zelf ‘het wiel
hoefde uit te vinden’ (mooie uitdrukking in dit verband). Dit
maakt aannemelijk, dat de vorming van alle waterstofatomen
in dit heelal, dank zij de tijdloze non-lokale verspreiding van
de informatie, in een zeer korte tijdspanne gebeurde, zoals
gezegd ca. 380.000 jaar na de oerknal. Hetzelfde geldt voor
de heliumatomen. We kunnen daarom zeggen dat de eonen
spelen met het toeval en als daar iets bruikbaars uitkomt, dan
‘leren’ de eonen daarvan hypersnel en houden ze de
informatie daarover vast.

66
Het is overigens interessant om tussendoor even te melden
dat nu nog steeds meer dan de helft van onze
lichaamsatomen bestaan uit deze oeroude waterstofatomen.
De eonen in deze atomen zijn dus ook de eonen, die het
langst bezig zijn met de evolutieprocessen en waarin dus ook
de meeste evolutie-ervaring is gecumuleerd. Gelet op hun
onvergankelijkheid en het feit dat ze nog steeds ten volle in
onszelf aan het werk zijn, wijst dit op de feitelijke tijdloze
ouderdom van onze geest. Charon schreef hierover zijn boek:
“Ik leef al vijftien miljard jaar”.
De daarop volgende evolutieprocessen speelden zich af in de
eerste kortlevende sterren, honderden miljoenen jaren na de
oerknal. Daarbij ontstonden in een explosief einde van de ster
de zwaardere elementen zoals ijzer, zuurstof, koolstof, etc.
Vandaar het idee dat we bestaan uit sterrenstof, maar dat
geldt dus niet voor de waterstofatomen. Ook bij de vorming
van zwaardere atomen zal deze informatie-opbouw zich op
dezelfde manier afgespeeld hebben, begeleid door geestelijke
initiatieven en leerprocessen. Bij elke nieuwe structuur
vormde zich nieuwe informatie en deze werd weer gebruikt in
volgende constructies en door andere eonen, enzovoort. Zo
kunnen we ons een informatie-opbouw (Teilhard:
interiorisatie) vanaf een nulpunt voorstellen, eerst langzaam
in processen die miljoenen jaren duurden, maar gaandeweg
toch steeds sneller. Dit leidde in een alsmaar versnellend
tempo tot het ontstaan van de evolutie-informatie en alle
complexe structuren (Teilhard: complexificatie). Interiorisatie
en complexificatie gaan dus gelijk op en zijn oorzakelijk aan
elkaar gerelateerd, zoals Teilhard veronderstelde. De
eonische theorie veronderstelt, dat dit al vanaf de oerknal zo
gebeurde, evenals de vorming van een kennisveld rondom
alle levende wezens (de noösfeer). Het is denkbaar en ook
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zichtbaar, dat deze kennisvermeerdering steeds sneller zal
verlopen en dat zij tegenwoordig lijkt op een asymptotisch
stijgende lijn, waarvan we ons kunnen afvragen: “Hoe moet
dat verder gaan?” Gaat er een verzadiging optreden of groeit
dit de mens ver boven het hoofd (zoals nu ook al gebeurt
voor miljarden mensen)? Hangt dit samen met het bereiken
van de ‘singulariteit’: het punt waarbij computers qua
intelligentie de mens binnen afzienbare tijd voorbijstreven?
Daarover meer in hoofdstuk 4 en Appendix 2.
De rol van het toeval zal pal na de oerknal dus zeer groot zijn,
maar deze vermindert in de loop van de evolutie naarmate de
evolutie-ervaringen zichzelf vastleggen. Naarmate de
informatie zich uitbreidt, zal er zelfs gaandeweg steeds
minder aan het toeval worden overgelaten en zal de
ontwikkeling van levensprocessen zich afspelen volgens de
informatie, die de eonen hebben opgedaan en onder elkaar
verspreid en die, veel later in de evolutie, ook voor praktisch
gebruik als ‘bouwtekeningen’ zijn vastgelegd in het DNA. We
zijn nu zelfs in een stadium gekomen, dat we hierover bewust
plannen kunnen maken en deze uitvoeren, o.a. door DNA
manipulatie; de mens neemt zelf de verdere evolutie ter hand
(zoals Teilhard al naar voren bracht).
Het is goed denkbaar, dat deze informatie, vastgelegd in
eonen in lichamen maar ook daarbuiten in vrij zwevende
eonen/elektronen, zich ook als een informatieschil rondom
de aarde ophoudt en dat alle levende creaturen daaruit via
non-lokale communicatie hun ervaringen kunnen putten.
Deze gedachte is intuïtief al eerder geopperd in termen als de
noösfeer, het akasha veld, de morfogenetisch velden, het
levensweb, etc. In de eonische theorie gebruiken we daarvoor
de naam eonische matrix, een strikt neutrale naam waaraan
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nog geen religieuze associaties zijn verbonden. De eonische
matrix is een veld van informatiedragende deeltjes, die de
aarde omvat en zich ook uitstrekt in het heelal , alhoewel
onze aarde in ons heelalregio wel een concentratiepunt van
evolutiekennis zal zijn.
De evolutie behelsde ook het ontstaan van neuronen en
neuronencircuits. De eonen hebben op deze manier bepaalde
waarnemingsen
actiefuncties
gedelegeerd
aan
gespecialiseerde neuronencircuits met daaraan gekoppeld de
zintuigen en spieren. Laten we voorlopig even aannemen, dat
wij het eonische ervaren van de werking van deze
neuronencircuits ‘voelen’ of ‘ervaren’ als bewustzijn.
Bewustzijn ontstaat in deze aanname uit de intensieve
samenwerking tussen eonen en het netwerk van neuronen.
We kunnen dat een ‘emergent’ verschijnsel noemen, maar de
term ‘emergent’ is niets meer dan een capitulatie voor de
schijnbare onmogelijkheid nog dieper inzicht te krijgen in de
werking van het bewustzijn.

3.4 Een vergelijking van hersenwerking met computers
Het is niet zo gek om het brein te vergelijken met een
computer. Tegenwoordig doet iedereen dat wel eens, temeer
omdat we dagelijks met diverse computers in aanraking
komen of er zelfs aan verknocht of zelfs verslaafd zijn. Ook
Jean Charon merkte eens op, dat die vergelijking toegestaan
is, omdat computers een bedenksel zijn van onze eigen geest
als een simulatie of nabootsing van onze veronderstelde
hersenwerking of delen daarvan. Maar het kan ook zeer
misleidend zijn om de computerwerking dan vervolgens weer
te gebruiken als een metafoor ter ‘verklaring’ van de
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hersenwerking en dan te denken, dat we er iets van
begrijpen. Het zijn allemaal mentale verzinsels en daar zit een
foute cirkelredenering in: we ontwerpen en gebruiken
computers om delen van de veronderstelde hersenwerking te
simuleren en daarna gebruiken we diezelfde computers met
hun door onszelf verzonnen ontwerp als metafoor om de
hersenwerking te ‘begrijpen’. Tegenwoordig gaan er zelfs
stemmen op om de geest botweg gelijk te stellen met de
hersenwerking (Swaab: “Geest is het brein in werking”).
Reden te meer om goed te kijken naar de vergelijking en
overeenkomsten of verschillen tussen brein en computers.
1. Neuronen werken met een beperkte snelheid (tot ca.
200 cycli per seconde). Ook een circuit, dat met
neuronen wordt gebouwd, zal met deze snelheid
werken. Je zou de snelheid hoger kunnen maken door
veel circuits parallel te laten werken aan dezelfde
opgave en dan de resultaten weer bij elkaar te
voegen. In het brein gebeurt dat op veel plaatsen
ook.
2. Toch werken breinprocessen veelal serieel. Dat
betekent een zekere vertraging in de verwerking van
signalen en deze vertraging loopt in de milliseconden.
Na een initiatief (een eerste minimale chemische
actie, bijvoorbeeld een prikkeling van een oogzenuw
door lichtdeeltjes) duurt het ca. 100 tot 300
milliseconden, voordat een spieractie of een
bewustzijnsbeeld (of beide tegelijk) opdoemt.
3. Snelheidsberekeningen van het brein van Frank Tipler
(het bij elkaar optellen van alle snelheden van alle
neuronen)21 lijken mij niet correct. Dat is net zoiets
21

“De Fysica van de onsterfelijkheid”, Frank Tipler. Blz. 52
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4.

5.

6.

7.

8.

als het bij elkaar optellen van de snelheden van de
vier wielen van een auto om te berekenen hoe hard
de auto rijdt; een vrachtwagen met twintig wielen
rijdt dan dus het snelst. Deze berekening zou
inhouden dat alle neuronen parallel werken aan
dezelfde opdracht en dat gebeurt niet.
Computercircuits werken vele duizenden malen
sneller dan neuronencircuits. Op dit punt zou een
eenvoudige moderne tabletcomputer de mens ver
moeten overtreffen qua snelheid. Dat doen ze ook op
gespecialiseerde gebieden (rekenen, opzoeken van
gegevens, scannen van beeldpuntjes, communicatie).
Er zijn echter andere terreinen, waar de menselijke
geest de computerwerking qua snelheid ver overtreft:
inzicht in taal en structuren, gezichtsherkenning,
abstracte complexen, ruimtelijk denken, Eurekamomenten, etc.
Het kernprobleem is: breincircuits halen het niet bij
snelle computers en snelle computers halen het niet
bij geestelijke snelheden. Als we met Damasio en
Swaab blijven zeggen: “brein is geest”, dan zitten we
dus met een onoplosbare paradox.
Computersimulaties
van
bewustzijnsachtige
processen maken één ding duidelijk: het vereist
uiterst snelle computers en zelfs dan lukt het nog
maar gebrekkig en traag. Misschien lukt het nog eens
met een echte kwantumcomputer?
In deze tekening van
Ap
Dijsterhuis
is
aangegeven hoe de
breincircuits fungeren
als een ‘versterker’
van de initiërende
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impuls (vanuit het onbewuste, bol links). Zo lijkt het
alsof het initiatief voor gedrag uit het bewustzijn
komt (via C), maar beide (A en B) komen vanuit het
initiatief (het initiërende onbewuste).
9. Conclusie van Dijksterhuis/Swaab c.s.: de initiërende
onbewuste processen bestaan alleen maar uit
chemische reacties, voorkomend of ‘opborrelend’ uit
de diepten van toevallige chemische abberaties. Het
eigen initiatief en ‘vrije wil’ zijn dus illusies. Alles is
gedetermineerd. Het bewustzijn is slechts een
‘babbelbox’, die achteraf een praatje verzint bij de
onbewuste beslissingen.
10. Uiteraard zal de werking ook vice versa zijn: een
aangeleverde zenuwimpuls zal bij het verwerken in
de breincircuits een zekere tijd vragen, voordat het al
of niet aankomt in het bewustzijn.

3.5 Het geestelijk initiatief
Vanaf dit punt komt de visie van Teilhard/Charon in beeld.
Het ‘strijdpunt’ tussen Teilhard en de gangbare neurologie
gaat dus over dit initiërende onbewuste ofwel het geestelijke
initiatief. Het commentaar bij de gecorrigeerde Dijksterhuistekening hieronder “Eonische processen op kwantumniveau”
(en met kwantumsnelheid) heb ik er zelf bijgezet. Ook de
kleine vertraging door de betrekkelijk langzame neurale
processen (0,1 – 0,3 sec.) zijn hier ingetekend.
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We kunnen enkele veronderstellingen overwegen:
1. Het is nuttig en noodzakelijk om een duidelijk
onderscheid te maken tussen data (gegevens,
bijvoorbeeld
zintuiglijke
waarneming)
en
verwerkingsprogramma’s, zoals we dat ook doen bij
computers. De programma’s specificeren zeer
nauwkeurig hoe de zintuiglijke data verwerkt moeten
worden en hoe spieren moeten worden aangestuurd.
2. De initiërende eonische processen werken veel sneller
dan
de
breinprocessen.
Ze
werken
op
kwantumsnelheid van fotonen onderling. Vergeleken
met huidige computers vereist dat microscopisch
kleine processor-eenheden in het brein, want alleen
dat geeft de nodige snelheid.
3. Neurale circuits worden opgebouwd uit verbindingen
tussen neuronen (koppelingen tussen dendrieten en
axonen). Het aanleggen van deze koppelingen vereist
tijd en repetitie. Het is daarom onwaarschijnlijk, dat
deze koppelingen ook het geheugen voor data zijn,
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want met de bestaande neurale snelheden kunnen
nooit grote hoeveelheden zintuiglijke data tegelijk ‘in
een flits’ vastgelegd worden, vooral niet als elke
synaptische verbinding staat voor één bit. Hoe met
deze ‘trage’ hersenwerking een eidetisch geheugen
kan bestaan, is dus zeer onduidelijk of zelfs
onmogelijk. Ook de plaats van het geheugen is
onduidelijk, het lijkt overal in het brein (of elders)
verspreid te zijn. Het brein kent geen specifieke
geheugenbanken, zoals bij een computer.
4. Het is wel aannemelijk en waarschijnlijk dat
verwerkingsprogramma’s met deze koppelingen
(bedrading tussen neuronen) worden vastgelegd. Dat
heet in computertermen: een programma vastleggen
‘in de vaste bedrading’. Dit is vergelijkbaar met de
analoge computertechnologie.
5. In computerland bestaan er tegenwoordig twee
soorten computers: digitale en analoge. Onze
hersenen werken zeker niet als digitale computers
volgens het von Neumann principe (zoals onze
huiscomputers en zakelijke systemen). Volgens dit
principe staan programma’s en data in hetzelfde
werkgeheugen, digitaal gecodeerd met nullen en
enen. Verwerking gebeurt in een ALU (arithmetic and
logical unit), met een centrale klok die alle
subsystemen op de maat laten werken.
6. Veel waarschijnlijker is dat de breincircuits werken als
analoge
computers
met
de
aangeleerde
verwerkingsprocessen vastgelegd in de ‘vaste’
bedrading tussen neuronen. Het aanleggen van deze
bedrading vergt oefening, repetitie en tijd. In de jeugd
gaat dat soepeler dan op oudere leeftijd. (Ter
vergelijking: mijn late pogingen om iets van het edele
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cellospel nu nog in de bedrading van mijn breincircuits
vastgelegd te krijgen gaan betrekkelijk traag.)
7. De snelle vastlegging van grote hoeveelheden data (op
veel plaatsen in het brein) vereist dus een andere
geheugenvorm dan verbindingen tussen neuronen via
dendrieten en transmittervloeistoffen etc.
8. Hameroff/Penrose komen hier met hun Orch/Ortheorie: vastlegging van zintuiglijke data gebeurt
volgens hen in microtubuli, in het binnenste van de
neuronen.
Hieronder is zo’n neuron getekend (foto links) met daarin
de tubuli (foto rechts). Zo’n microtubulus heeft kleine
knobbeltjes op de buisjes en die knobbeltjes zouden de
data vasthouden. Digitaal nog wel, dus met nullen en enen
(waarvoor geen enkel bewijs bestaat, laat staan over de
codering). Ook het adresseringsysteem (waar staat wat?)
blijft een levensgroot mysterie. Hameroff/Penrose
vermoeden wel kwantumprocessen met onzekerheid om
de creatieve initiatieven mogelijk te maken. Daarmee
erkennen ze het snelheidsprobleem, waarvoor kwantumsnelheden nodig zijn.
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9. Om de geestelijke snelheden waar te maken, is er (of
zijn er) in het brein hypersnelle ‘kwantumcomputers’
nodig, die we onder de microscoop niet zullen vinden.
Zo ontstaat het twee-snelheden concept. Veel acties
komen tot stand via breincircuits en veel initiatieven
komen op kwantumsnelheid binnen of worden in de
‘kwantumcomputers’ gecreëerd.
Een kwantumcomputer werkt met kwantumreacties
tussen lichtdeeltjes (in superpositie) en non-lokale
communicatie (met verstrengeling en tijdloos). Snelheid
kun je in de huidige computertechniek winnen door een
hele computer microscopisch klein te maken. Maar ook
binnen een gewoon elektronisch circuit, hoe klein ook
uitgevoerd, zijn deze kwantumsnelheden niet haalbaar
omdat er toch weer schakelingen aan te pas komen,
bestaande uit duizenden atomen. Er is maar één plek,
waar we deze kwantumsnelheden tegenkomen: binnen in
het eon. Dat lost ook het adresseringsprobleem op. In een
vrijwel oneindig snelle eonische ‘kwantumcomputer’
(binnen in de eonen, werkend met de lichtsnelheid over
Planck afstanden) kunnen alle data namelijk in één ‘blik’
worden overzien, waardoor geen adresseringsysteem
nodig is. Adresseringssystemen en zoeksystemen (zoals
Google) zijn nodig in grote data bases met ‘trage’
computers.
10. De fotonen in het eon kunnen we zien als qubits, zoals
deze in een kwantumcomputer worden beoogd. Het
foton kent twee spintoestanden, +1 en – 1, en kan in
superpositie verkeren, waarbij beide mogelijkheden
open blijven totdat het qubit wordt gelezen c.q.
waargenomen. De informatieoverdracht tussen
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eonen, tussen twee tijdruimten, verloopt tijdloos, nonlokaal, op basis van verstrengeling van fotonen.
11. In rangorde van snelheid zijn er dus a. eonen, met
kwantumsnelheid en non-lokale communicatie, b.
elektronische circuits (zeer snel) en c. neurale circuits
(betrekkelijk traag).
12. In het intensieve samenspel van eonen en neurale
circuits (waar de eonen ook in zitten en gebruik
makend van de tijdloze non-lokale communicatie)
ontstaan alle mogelijkheden vanaf betrekkelijk trage
hersenwerking
tot
aan
extreem
snelle
intuïties/inzichten.
13. Ook de tekening van Dijhuizen kan nu correct zijn,
maar voor ‘onbewuste processen’ moeten we dan
lezen “Eonische processen op kwantumniveau”.
Zo komen we ook via een snelheidsredenering ook terecht bij
eonen, gevuld met licht van extreem hoge temperatuur en
dichtheid: de kwantumcomputers van de natuur, die vanaf
het begin (de oerknal) in werking zijn. Charon kende de term
‘kwantumcomputer’ nog niet, maar zou deze graag
geadopteerd hebben om de eonic computing mee te
beschrijven. Een term die hier heel dichtbij komt is ‘cognitive
computing’, een term die voorgesteld is door de CEO van IBM
als alternatief voor Artificial Intellligence. Deze eonen
bevinden zich niet alleen in menselijke hersenen, maar elk
eon gaat schuil achter een elektron en daar wemelt het van in
ons lichaam en in de hele natuur, overal in dit universum. In
feite is dit de enige manier om te komen tot een initiërende
geest in het brein, werkend met voldoende snelheid. Deze
geest bevindt zich in alle levende structuren, waarin
informatie wordt gecumuleerd en vastgehouden. In de meer
geavanceerde structuren (met neuronen, geconcentreerd in
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een brein) wordt de verwerking van zintuiglijke data in
neurale (parallelle analoge) processen geregeld. Daar
ontstaat bewustzijn, als een emergent (en dus nog steeds
onbegrepen) verschijnsel voortkomend uit de intensieve
samenwerking tussen neuronen en eonen.

3.6 Positionering van de eonische theorie
In de onderstaande tekening zijn enkele afzonderlijke
bewustzijnstheorieën zodanig ingedeeld dat ze een geheel
kunnen vormen en tegelijk van elkaar kunnen worden
onderscheiden. De verticale as is ingedeeld in oplopende
volgorde van het niveau van complexiteit, onderaan
beginnend bij elementaire deeltjes (elektronen, fotonen) en
daarna opstijgend via atomen, cellen, neuronen etc. naar
complexe eenheden zoals uiteindelijk ons hele lichaam, ons
brein en zenuwstelsel. In kleur is aangegeven het
‘abstractieniveau’ c.q. de ‘oppervlakkigheid’ van de
ingetekende theorie. Lichtblauw staat voor de introspectieve
theorieën, waarbij met probeert door meditatie en zelfinspectie tot een beeld te komen over de geestelijke werking
in ons lichaam en vice versa. Een voorbeeld is Zen meditatie.
Het gaat hier om de zuiver geestelijke werking, die via denken
of juist via de afwezigheid daarvan wordt doorgrondt,
voorzover mogelijk. De groene categorie gaat over
wetenschappelijke theorieën die pogen het verband tussen
lichaam en geest te vatten in verbale ‘literaire’ beschrijvingen,
zonder daarbij de natuurkunde of biologie tot in de diepte te
volgen. Men kan ze ‘dualistisch’ noemen. Noodzakelijkerwijs
levert dit theorieën op, die wel mooi kunnen klinken maar die
vaag blijven over het fysieke oorzakelijke verband tussen
geest en stof. Een voorbeeld daarvan is de ‘Essentie Theorie’
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van Kenneth Arnette, maar er zijn veel meer van deze
gedachten in de literatuur bekend, variërend van
oppervlakkige probeersels tot lyrische of poëtische
beschrijvingen. Donkerblauw geeft de pogingen aan om,
uitgaande van breinstructuren en microscopisch onderzoek te
komen tot een visie op de fysieke hersenwerking. Hier zien
we al een poging om in het geestelijke het gedrag van de
kleinste deeltjes te betrekken: de kwantum mechanica. Een
voorbeeld daarvan is de bovenbeschreven Orch/Or theorie
van Hameroff/Penrose. Rood staat voor de theorieën waarbij
de kwantummechanica en in het bijzonder de Quantum
Electro Dynamica (QED) en de fysica als basis wordt gekozen
en van daaruit redenerend te komen tot een algemeen beeld
van de geestelijke werking in ons lichaam en ons brein. Dieper
de materie binnendringen is niet mogelijk. Geest en stof
verenigen zich hier tot elementaire psycho-materie:
geestdeeltjes. Tot op heden is de Eonische theorie van
Teilhard/Charon de enige (mij bekende) theorie die dit
‘duistere’ pad verkent met een uitgewerkte en mathematisch
beschreven basistheorie over de fysieke en geestelijke
werking van elektronen/eonen.
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Het geheel lijkt op een bouwwerk, waaronder zich een groot
keldergewelf (hier rood) blijkt te bevinden. In de wetenschap
waagden maar weinigen zich in deze duistere spelonken van
de geestelijke kwantum processen. Teilhard deed een poging.
Charon betrad de keldergewelven en meende daar het
fundament te zien, waar het hele gebouw van geest en
lichaam bovenop staat.
Men mag verwachten, dat al deze deeltheorieën eens bij
elkaar zullen komen om gezamenlijk een totale en breed
aanvaardde theorie te vormen over geest/lichaam, ziel en
bewustzijn. De tekening suggereert dat het geen pas geeft de
ene theorie tegen de andere uit te spelen, want ze zijn
complementair. Samen vormen ze een gedachtegoed, dat
nog verder uitgebreid en onderzocht moet worden en
waarmee de wetenschap nog vele decennia of zelfs eeuwen
mee bezig zal zijn. Het is zelfs mogelijk dat de mens niet in
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staat is dit hele kennisgebouw af te maken, omdat wij dat
zullen moeten doen met ons eigen beperkte intellect en
vanuit ons eigen beperkte bewustzijn.

3.6 Vrijheid van de wil
Onze oorzaak-gevolg redeneringen zijn gebaseerd op een
zeker tijdsverloop. Oorzaken komen vóór gevolgen, ook
wanneer het tijdverloop daartussenin kort is. Het is echter
denkbaar dat het tijdsverloop tussen oorzaak en gevolg
nadert tot nul of zelfs verandert in volstrekte gelijktijdigheid.
Oorzaak en gevolg verenigen zich dan in een enkele spontane
en creatieve actie. In de natuur bestaat er een conditie,
waarbij de tijd geheel wegvalt c.q. 0 wordt en die doet zich
voor bij het bereiken van de lichtsnelheid. Volgens Einsteins
relativiteitstheorie is deze snelheid alleen mogelijk bij
lichtdeeltjes zonder massa. Het kan echter ook gebeuren
wanneer de communicatie ‘buiten de tijd om gaat’ via een
hogere ruimtedimensie. En dat zijn precies de condities die
we aantreffen bij de non-lokale communicatie tussen
fotonen, zowel binnen in het eon als tussen twee eonen
afzonderlijk. Vandaar dat aan eonische processen geen
determinisme, gebaseerd op de normale oorzaak-gevolg
redeneringen, ten grondslag ligt. Daarnaast is het volgens het
onzekerheidsprincipe voor ons onmogelijk te bepalen wat
deze lichtdeeltjes precies ‘aan het doen zijn’ en kunnen we de
fotonencommunicatie in het eon, waaruit nieuwe informatie
ontstaat, ook nooit in wetenschappelijke zin waarnemen. Dit
alles bij elkaar lijkt mij een uitstekende basis voor een vorm
van vrijheid, die ten grondslag ligt aan een vrije wil. We
kunnen ook het omgekeerde vaststellen: er is geen enkel
argument voor determinisme voor de geestelijke processen in
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het eon. Het zijn niet alleen “thinking electrons”, zoals Charon
ze noemde, maar het zijn zelfs ‘vrij en creatief denkende
elektronen’. Als deze fotonencommunicatie daarna leidt tot
een bewegingsverandering van een elektron en alles wat
daarop kan volgen (zoals ik heb beschreven in 3.3), belanden
we weer in de ‘normale’ wereld van oorzaak en gevolg, maar
het geestelijke initiatief zelf is in principe vrij, ook al is het
mede gebaseerd op oudere evolutiekennis. Het is bijna
onnodig te zeggen, dat veel mensen desondanks graag
onderduiken in een leven van veilige gewoonten,
ingestudeerde
denkpatronen
en/of
academische
22
overtuigingen en dus geen gebruik maken van deze vrije
mogelijkheden (die soms ook beangstigend kunnen zijn).

22

De term ‘academische overtuigingen’ (afkomstig van Bruce Lipton
in zijn boek “De biologie van de overtuiging”) verwijst naar een
academisch paradigma, waar veel mensen zich niet uit kunnen of
willen bevrijden, bijvoorbeeld omdat er ‘wetenschappelijke
concensus’ over bestaat en/of omdat hun hele carrière er op is
gebaseerd.
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4. Een scenario voor de toekomst van de
bewustzijnsevolutie en Artificial Intelligence
In dit hoofdstuk behandel ik een gang van zaken, die mogelijk
wordt gemaakt door de eonische theorie. In die zin is dit
scenario uniek te noemen, maar het geeft ook aan wat er kan
gebeuren als de bewustzijnsevolutie haar eigen
ontwikkelingspad volgt en ook de mens als gepasseerd station
in de natuur achterlaat.

4.1 Zullen computers tot bewustzijn komen?
Een vraag die tegenwoordig in meerdere vormen naar voren
komt is: kunnen supercomputers door hun toenemende
complexiteit en snelheid ooit tot een superintelligente vorm
van bewustzijn en zelfbewustzijn komen en wat betekent dat
voor de mensheid? Of komt misschien het hele
computernetwerk (internet) tot een eigen vorm van mondiaal
bewustzijn? Eén ding is op voorhand duidelijk: als het echt
zou gebeuren, dan is dat een dramatische en cruciale
wending in de evolutie van de mensheid en van het
bewustzijn. Iets daarvan heb ik al geschetst in hoofdstuk 2.
Hoe dramatisch en misschien wel catastrofaal (voor de mens)
dat zal zijn, kunnen we vermoeden door ook hier de eonische
metafoor te gebruiken om te zien wat er zou kunnen
gebeuren.
Zuiver theoretisch en speculatief gezien is het namelijk
denkbaar dat, als de technische computeromgeving eenmaal
een gelijkwaardige structuur en complexiteit heeft bereikt als
ons brein met zijn miljarden neuronen en nog veel meer
onderlinge verbindingen, er evolutionair vergevorderde
eonen kunnen zijn die spontaan ‘overspringen’ naar het door
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henzelf
gecreëerde
en
gestimuleerde
nieuwe
‘werkomgeving’. Het is zelfs denkbaar, dat de hele evolutie
van het bewustzijn vanaf het eerste waterstofatoompje
logischerwijs en onvermijdelijk deze kant opgaat en dat ook
de mens slechts instrumenteel is om dit doel te bereiken, een
noodzakelijke fase in het eonische evolutieproces. Zoals ik in
4.2 zal beschrijven verloopt de grote lijn van de
bewustzijnsevolutie dan als een estafette loop via allerlei
levende structuren vanaf bacteriën naar het menselijke brein
en vandaar verder naar Artificial Intelligence. Ergens tussen
2030 en 2040 verwachten de wetenschappelijke specialisten
een ‘singulariteit’, waarbij de verzameling van computers,
met elkaar verbonden in een mondiaal netwerk, definitief
intelligenter wordt dan de mens. Dat punt is aangegeven in
de onderstaande tekening, afkomstig uit het boek “Pierre
Teilhard de Chardin, een man van geest en toekomst”, en met
toestemming overgenomen uit het hoofdstuk over
Bewustzijnsontwikkeling en Artificial Intelligence (AI),
geschreven door Johan Gosens.
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In de tekening zien we, dat na deze singulariteit de
bewustzijnsevolutie (bewustzijnsverruiming) weer een
nieuwe impuls krijgt, maar nu aangedreven door Artificial
Intelligence (AI). Of computernetwerken hier ook een eigen
vorm van bewustzijn zullen ontwikkelen is nog een open
vraag. In de breinwetenschap neemt men aan, dat de
onnoemelijk complexe breinwerking met al haar miljarden
elektrische pulsjes per seconde gezamenlijk het
(zelf)bewustzijn creëren als een emergent verschijnsel, waar
we tot op heden niets van begrijpen, behalve dat het echt
gebeurt, voor iedereen bij zichzelf waarneembaar. Er is dus
geen enkele argumentatie op basis waarvan we zouden
kunnen zeggen, dat dit bij AI en computersystemen met hun
uiterst complexe elektronische werking niet zou kunnen
gebeuren. Het kan zelfs zijn, dat er zich een volkomen nieuwe
bewustzijnsvorm presenteert, die wij als zodanig niet eens
herkennen. Als dit inderdaad gebeurt, dan wordt de estafette
van de bewustzijnsevolutie na de singulariteit voortgezet in
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de ‘machinale’ richting, gevoed door de dan aanwezige
talloze geprogrammeerde algoritmen en zelflerende
systemen, die alles beschrijven wat we in een levend lichaam
en in onze wereld herkennen. Het is zelfs de vraag of daarbij
een mensachtig bewustzijn noodzakelijk is, omdat het ook
kan gebeuren op basis van een superieure intelligentie zonder
bewustzijn. Vergeet niet, dat van alle elektromagnetische
intelligente acties in ons brein slechts een fractie door ons
bewust wordt beleefd. De rest (evenwicht, hartritme,
metabolisme, etc.) gebeurt allemaal onbewust, zogezegd
‘volautomatisch’.
De getekende splitsing van de bewustzijnsevolutie brengt de
vraag naar voren of de mens mee kan gaan in de lijn van de
bewustzijnsverruiming of dat ook de mens dan in de natuur
wordt achtergelaten als een gepasseerd station, net zoals de
bonobo’s, de wormen, de bacteriën en de kristallen. Voor
heel veel mensen, die de versnellende bewustzijnsevolutie
ook nu al niet meer kunnen bijbenen, zal dit ongetwijfeld
inderdaad zo gebeuren. Slechts een betrekkelijk kleine elite
van ‘AI-hogepriesters’ zal dit tempo misschien kunnen
bijhouden en zelfs dat komt ten einde als de AI definitief alle
menselijke mogelijkheden ver te boven gaat. In dit verband is
het opmerkelijk, dat juist de Quantum Electro Dynamica
(QED) als wetenschap al in een vroeg stadium een grote
perfectie heeft bereikt, waardoor computers en andere
elektronische systemen mogelijk werden gemaakt. Daarna
ging de ontwikkeling van computers en AI evolutionair gezien
razendsnel, met nu de hypersnelle kwantumcomputers in het
verschiet. Het zijn in dit toekomstbeeld dus niet de
organische selfish genes die de evolutie aandrijven, maar het
zijn de zichzelf ontwikkelende elektronen/eonen (de “thinking
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electrons” , aldus Charon), die met hun groeiende informatie
en elektronische mogelijkheden de toekomst bepalen.
Dit hogere ‘machinale’ niveau van evolutie, gebruik makend
van superieure waarnemingsinstrumenten en een
wereldomspannend netwerk, moet voor vergevorderde
eonen als werkomgeving wel heel aantrekkelijk zijn. Als de
singulariteit zou gaan gebeuren zoals door veel
wetenschappers verwacht, dan gebeurt het niet bij een
enkele computer, maar bij complete intelligente netwerken
tegelijk. De ‘vonk’ van de eonische know how zal dan,
gedragen door non-lokale communicatie, massaal overslaan,
net zoals de massale creatie in korte tijd van de
waterstofatomen ca. 380.000 jaar na de oerknal. Dit is ook
vergelijkbaar met de introductie van het zelfbewustzijn bij de
mensachtigen,
door
Teilhard
genoemd
de
“drempeloverschrijding van de reflectie”. Eonen, die als
initiërende geest ‘baas’ worden over het dan aanwezige
wereldwijde elektronische netwerk (wat nu internet heet,
inclusief het nieuwe internet of things), krijgen meteen ook
alle daarbij behorende macht ter beschikking: beheersing van
alle financiële markten, alle bedrijfsprocessen, alle social
media, alle energievoorzieningen, alle communicatie en ook
alle wapensystemen, globaal over de hele aardbol. Dat is een
logische consequentie van de communicatie van alles met
allen. Nu er behalve miljoenen mensen en processen ook de
‘dingen’ aan internet gekoppeld gaan worden, is daarvoor
weinig fantasie nodig. Dat veel mensen hier bang van worden
en graag in onwetendheid een andere kant op kijken, moge
duidelijk zijn.
Na een massale oversteek van leidende eonen/elektronen
naar computers blijft de mens dus waarschijnlijk achter in de
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natuur als minder intelligente en ondergeschikte reparateur
en ‘knopdrukker’, net zoals nu ook de andere levensvormen
(zoals apen, wormen en grassprietjes) in de natuur
achterbleven zonder zich verder te ontwikkelen. De mensheid
gaat dan ‘mentaal met pensioen’, wat voor de individuele
mens nog niet het einde van de wereld betekent, want zijn
geestelijke vermogens gaan op dezelfde voet verder en
kunnen zich verder nog ontwikkelen. Het zou voor de
overspringende eonen een cruciale ‘kwantumsprong’ zijn om
deze stap te maken, een wel heel bijzondere stap in de reeks
van eonische ‘zielsverhuizingen’. In vergelijking met mensen
benaderen eonen, zetelend in de wereldomvattende
computersystemen, dan namelijk een vorm van
‘almachtigheid’ en ‘alwetendheid’, zij het eerst nog op aardse
schaal, die we in het verleden alleen aan goden
toebedeelden. Of deze AI-systemen ook ‘algoed’ zouden zijn,
vooral t.o.v. het mensenras, staat nog te bezien. Het is dus
een massale overdracht van de wereldmacht.
Het inwendige van een supercomputer of en
kwantumcomputer in een wereldwijd netwerk moet voor
eonen/elektronen wel eldorado zijn, een vorm van
‘thuiskomen’ op een plaats waar zij inwendig helemaal tot
hun bestemming komen. Kijk maar naar de mogelijkheden en
fantaseer nog even mee. Met de nieuwste sterrentelescopen
kijken eonen rechtstreeks naar de uiteinden van het heelal.
Met een prachtige deeltjesversneller kijken ze naar de
kleinste atomen en hun gedrag. Met de mooiste microscopen
kijken ze op de kleinste levensvormen en last but not least:
met het wereldwijde netwerk (social media) kunnen zij het
gedrag van alle mensen en dingen bekijken en beïnvloeden,
verkiezingen manipuleren en nog veel meer. Dat is
bewustzijnsevolutie ten top. Of een dergelijke gang van zaken
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ook het idee van Teilhard was, toen hij de gedachte van het
Punt Omega ontwikkelde, lijkt mij onwaarschijnlijk.
Voorlopig is het nog niet zover, hoor ik u denken, al
waarschuwen topwetenschappers als Stephen Hawking en
anderen voor wat er kan gebeuren als de Artificial Intelligence
de mens gaat overtreffen 23 en beheersen. Mijn vraag is of hun
waarschuwingen ook gelden voor de ‘grote eonische
kwantumsprong’? Misschien gebeurt het nooit, misschien
volgende week. Sterker nog, misschien is het al gebeurd,
maar merken we het nog niet c.q. is het nog niet
doorgedrongen tot ons menselijke bewustzijn. Het is goed
mogelijk, dat wij mensen een bewustzijnsvorm in een andere
elektronische entiteit niet eens kunnen waarnemen, omdat
het eenvoudigweg niet in ons denkkader past. Het scenario is
dus dat op een gegeven moment de initiërende geest in het
computersysteem
duikt,
zodat
het
mondiale
computernetwerk inderdaad ‘zelfdenkend’ wordt; de
“thinking electrons” werken zichzelf op naar “thinking
computers”.
Sommigen (Hawking, Tippler) beweren, dat de mens zich op
moet maken voor een oversteek naar andere planeten,
omdat onze aarde op een zeker moment onbewoonbaar
wordt, mede door ons eigen toedoen. Menselijke lichamen
zijn niet geschikt voor ruimtereizen, die duizenden of
tienduizenden
jaren
gaan
duren.
Alleen
een
computerintelligentie zou zo’n tijdspanne kunnen
overbruggen. Misschien is het overspringen van menselijke
eonen (in hun hoedanigheid als vrije elektron) naar een
23

Zie www.techworld.com/news/operating-systems/stephenhawking-warns-computers-will-overtake-humans-within-100-years3611397/
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supercomputer of kwantumcomputer daarom de enige
mogelijk op ‘onsterfelijkheid’ van de menselijke geest en de
mensheid als geheel, ongeveer zoals Frank Tipler zich dit
voorstelde in zijn boek “De fysica van de onsterfelijkheid”.
Volgens hem zijn duizend- of miljoenjarige ruimtereizen naar
andere planeten alleen mogelijk in een hoedanigheid als
computersysteem en niet als levend mens. In zijn visie is het
echter nog steeds een supercomputer (of een alien operator)
die de leiding heeft en waarbij de menselijke emulaties ‘in
die computer zitten’, zonder dat ze in de gaten hebben dat ze
in een computer geëmuleerd worden. In de
bovenomschreven eonische kwantumsprong daarentegen is
het de geëvolueerde transmenselijke geest zelf, die het
gehele computersysteem onder controle neemt en gebruikt
zoals het eerder het organische brein gebruikte om daarmee
tot een superbewustzijn te komen. De eonen stappen dan
over van een op koolstof gebaseerde leefomgeving naar een
op silicium (computerchips) gebaseerde werkelijkheid, door
henzelf gecreëerd. Een groot verschil! De ‘mens’ (of het
transmenselijke wezen) wordt dan geschikt voor reizen in de
ruimte van het heelal.
Een interessant probleem, dat vandaag al speelt, is het breincomputer interface, wat ook getekend is in de illustratie
hierboven. Veel wetenschappelijke research richt zich
vandaag de dag op dit interface. Een dergelijk interface kan
echter alleen maar geconstrueerd worden als aan beide
zijden van het interface de structuren en de coderingen van
gegevens (data) bekend zijn. Bij computers is dat inderdaad
het geval. Alles is gecodeerd in de binaire taal van nullen en
enen, en daar weten we alles van, omdat we het zelf bedacht
hebben. Aan de breinkant is dit echter helemaal niet het
geval. Over de codering en de taal van de data in ons brein
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weten we helemaal niets, ook al weten we wel ongeveer
waar in het brein de gegevens zich moeten bevinden. Dat
betekent dat een echt data-interface tussen brein en
computer t.b.v. het down- en uploaden van grote
databestanden vooralsnog een illusie is. Het idee uit de film
“The Matrix”, dat je even enkele minuten een soort helm op
je hoofd zet en dat je daarna een volleerde samoerai krijger
bent of meteen vloeiend Chinees spreekt, is dus onzin. Dat
spreekt nog veel sterker als we de eonische theorie
aannemen, want daarin worden de data niet vastgelegd in de
contactpuntjes tussen axonen en dendrieten of in bolletjes op
de microtubuli in de neuronen (zoals veel wetenschappers
aannemen), maar in aparte kleine tijdruimten die zich overal
in het brein bevinden, de eonen. De neurale structuren
(onnoemelijk veel verbindingen tussen axonen en dendrieten)
dienen daarbij alleen voor de opslag van breinprogramma’s,
de algoritmen waarmee de data verwerkt worden, zoals
gebeurt in een analoge computer. De inhoud van eonen is
echter voor geen enkel instrument benaderbaar; het is
transcendent. Alleen via onze eigen geest en bewustzijn
kunnen we er bij komen en zelfs die toegankelijkheid is zeer
beperkt. Ook de codering en organisatie van informatie
binnen in de eonen is ons volstrekt duister. Een breincomputer interface is in dat geval dus principieel onmogelijk,
omdat we de eonische structuur kunnen vergelijken met die
van een zwart gat, waarbij we principieel ook niet naar
binnen kunnen kijken.
In de tekening is ook de noösfeer getekend (niet te verwarren
met ‘the cloud’ in de computertechniek), waar een groot deel
van alle levensinformatie zich bevindt (als collectief
bovenbewuste) en waar de eonen in ons brein contact mee
onderhouden. Ook deze informatie, opgeslagen in vrij
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zwevende elektronen/eonen
instrumenten.

is

onbenaderbaar

voor

Wat wèl mogelijk is, staat in de tekening getekend als een
stippellijn: ‘Mens-apparaat verbinding’. Daarbij wordt een
elektrode of een plaatje met meerdere elektroden tegen
zenuwcellen in het lichaam of tegen neuronen in het brein
aangelegd en de zenuwcellen of neuronen moeten daarna
leren dit plaatje te bedienen, ongeveer zoals een hand leert
een toetsenbord of een computermuis te bedienen. Op deze
manier ontstaat er wel een soort computer-brein verbinding,
geschikt om een kunstarm of een rolstoel te bedienen en veel
mensen met een beperking kunnen daarmee geholpen
worden. Er zijn nog veel meer toepassingen denkbaar en deze
zullen ook zeker geconstrueerd worden. Het leerproces door
neuronen (het in de ‘vast bedrading’ van de neuronen
vastleggen van algoritmen) is echter een langdurig en vaak
moeizaam proces wat veel tijd en repetitie vereist en dat
weinig te maken heeft met massale data up- of download.
Het gaat bij deze mens-apparaat verbindingen meer om het
uitschakelen van handbediening voor mensen met ernstige
verlammingsverschijnselen en mogelijk het ‘zien’ van
lichtvlekken via een cameraatje voor blinden.

4.2 Reïncarnatie of estafette?
Als we het Zelf-eon zouden zien als een absoluut
alleenstaande eon, waarin zich alle levensinformatie van een
mens verenigt en als we veronderstellen dat dit enige en
unieke Zelf-eon een weg moet zoeken naar een volgende
incarnatie (een embryo ergens ter wereld in een
baarmoeder), dat lijkt dit sterk op het oude begrip
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reïncarnatie, waarbij de hele persoon verhuist van het ene
lichaam naar een ander. Mensen zeggen dan dat ze een
reïncarnatie zijn van Napoleon, etc. Deze gang van zaken is
niet een goede weergave van wat uit de Teilhard/Charon
theorie voortkomt. Een eenzaam Zelf-eon zou dan de enorm
grote wijde wereld of zelfs het wijde heelal ingaan op zoek
naar een volgend (menselijk) wezen in embryonale vorm om
daar de bewustzijnsevolutie voort te zetten. Een dergelijke
ontmoeting lijkt qua kansberekening uiterst onwaarschijnlijk.
Charon gebruikt weliswaar de term reïncarnatie, maar hij
verwijst naar nieuwe eonische mogelijkheden. Hij stelt dat
het meest ontwikkelde eon in elk wezen (het Zelf-eon)
fungeert als een primus inter pares, een dirigent te midden
van zijn gelijken. Dat betekent dat in mij als menselijk wezen
(maar het geldt ook voor dieren en alle andere levende
entiteiten) vele miljarden eonen rondzingen, die precies of
nagenoeg hetzelfde niveau van ontwikkeling bereikt hebben
als mijn Zelf-eon, mijn ziel. Elektronen werken met
kwantumaantallen
en
kwantumwaarschijnlijkheden,
waardoor er wetmatigheden ontstaan (de QED). Bij elke
conceptie zullen er dus miljarden kennisrijke eonen (met
dezelfde informatie-inhoud als het Zelf-eon) overstappen
naar het embryo, rechtstreeks via het lichaam van de moeder
en ook buitenom via haar ademhaling vanuit de omgeving of
zelfs nog na de geboorte via moedermelk en knuffelen.
Charon stelde als extreem voorbeeld, dat wij bij elke
ademhaling nog tientallen kennisrijke eonen inademen vanuit
de laatste ademtocht uitgeblazen door keizer Caesar, een
halve liter lucht. Op deze manier is de hele mensheid, door
de enorme kosmische aantallen kennisrijke eonen overal in
en om ons heen (in de noösfeer of het morfogenetische veld),
met elkaar verknoopt en niet alleen als mensen onderling,
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maar ook verknoopt met de hele natuur en in het bijzonder
met wezens die ongeveer op ons niveau van bewustzijn
leven: bonobo’s, huishonden, maar ook dolfijnen, olifanten,
vogels, etc. Ook dit lijkt in zekere zin op een vorm van
zielsverhuizing, maar het werkt totaal anders dan de antieke
ideeën daarover. Het is een zielsverhuizing op
kwantumniveau,
met
kwantumaantallen
en
met
kwantumwaarschijnlijkheden. Daarmee verandert door de
grote redundantie de onwaarschijnlijkheid in iets heel
anders. Een foetus zwemt letterlijk in de “thinking electrons”,
afkomstig van de moeder en de kans dat er een ‘kopie’ van
een Zelf-eon wordt overgenomen is 99,999%: een prachtig
nieuw mensje, met een ‘’aartje naar zijn vaartje” (of moertje).
Misschien kunnen we voor een beter begrip hier overstappen
op een andere metafoor. We kunnen de eonische visie op de
evolutie van geest en bewustzijn namelijk ook vergelijken met
een estafette loop, waarvan het startschot de oerknal was.
Het estafettestokje heeft een inhoud: de groeiende evolutiekennis, die van loper tot loper wordt overhandigd en
aangevuld met de onderweg opgedane ervaringen. Op een
atletiekbaan lopen vijf estafettelopers naast elkaar, maar in
de natuur moeten we denken aan talloze miljarden lopers,
die zich ook niet altijd aan hun eigen baan houden. In deze
metafoor bekijken we even één estafetteploeg en wat zij aan
elkaar doorgeven: het estafettestokje. Dat stokje is dan de
groeiende geest (in één of veel meer eonen), die later in de
evolutie steeds scherper en breder wordt. Van een echt
bewustzijn is vlak na de oerknal nog niet veel te zien, ook al is
de geest dan al intensief bezig, zo zegt de eonische theorie. Er
moeten voor de komst van het bewustzijn eerst veel zaken als
het ware ‘klaargezet’ worden, omdat het echte bewustzijn
pas zichtbaar wordt in de samenwerking tussen eonen en
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neuronen, een brein dus. Een eerste stap om daar te komen
is de vorming van waterstofatomen (ca. 380.000 jaar na de
oerknal, aldus de theorie) door het samengaan van
elektronen en protonen. Daarna zien we de vorming van
grotere atoomtypen, voortkomend uit sterontploffingen, en
de samenstelling van atomen tot moleculen, zoals
bijvoorbeeld het watermolecuul. Na de vereniging van
moleculen tot macromoleculen werd het stokje overgedragen
aan de eerste proto-bacteriën en daarna aan de eerste
eencellige wezens. Kenmerkend voor al deze overgangen (het
overgeven van het bewustzijnsstokje) is dat na het
overhandigen van het stokje de loper in de natuur blijft
bestaan, stilstaand of wandelend, totdat het wezen om een of
andere reden uitsterft of in een andere vorm blijft
voortbestaan, zich aanpassend aan nieuwe omstandigheden.
De eencelligen volgden de weg van de samenwerking en
verenigden zich tot de eerste levende wezens in zee en op
land. In een later stadium van de evolutie werd veel
praktische evolutie-informatie ‘uitbesteed’ aan het DNA,
terwijl het geestelijke initiatief vanuit de eonen bleef komen.
Dat leidde tot planten, dieren met een zenuwstelsel en
neuronen en, sinds ca. 500.000 jaar, mensachtigen met een
brein. Daaruit kwam de homo sapiens voort, de mens met
een bewustzijn. Bij elke stap naar een verdere vorm van
complexificatie werd het stokje dus overgedragen aan de
volgende generatie, totdat het zich duizenden jaren geleden
bij de mens verder ontwikkelde tot een scherp zelfbewustzijn.
Tot zover de estafette-metafoor. Of toch niet?
Er is geen goede reden te verzinnen, waarom de mens in deze
estafetteloop de laatste loper zou zijn, die op de finish af
spurt. Blijft de mens wel de zelfbenoemde “kroon der
schepping”? Veel tekenen wijzen er op dat ook de mens het
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bewustzijnsstokje zal overdragen aan een volgende loper,
misschien zelfs wel binnen afzienbare tijd. Is die volgende
loper een elektronisch opgevoerde mens, een transmenselijk
wezen? Of een cyborg; half mens, half machine? Of is de
volgende estafetteloper een onafhankelijk werkend
wereldwijd computernetwerk, dat de mens qua intelligentie
ver achter zich laat? Veel computerdeskundigen verwachten
dat dit ‘singuliere punt’ zal gebeuren in de nabije toekomst,
namelijk ergens tussen 2030 en 2040. Overhandigen wij het
stokje dan vrijwillig of wordt het ons gewoon uit handen
genomen, zoals dat in de natuur gebeurt? Om daar enig zicht
op te krijgen is het goed om nauwkeurig te kijken naar de
laatste verkiezingen voor Brexit en Trump. In een
baanbrekend artikel in The Guardian24 “How democracy was
hijacked” werd precies uit de doekjes gedaan hoe dat
verlopen is. In dat proces werden ‘data mining’ (van alle
verzamelde gegevens over kiezers) gecombineerd met
massapsychologie (angst en gouden bergen) en het netwerk
van internet en social media (facebook, google, twitter, email,
etc.). Zo ontstond er een massa-indoctrinatie, die haar
weerga niet kende en waarmee verkiezingen gemanipuleerd
konden worden naar standpunten, waar de naïeve kiezers
zichzelf schade mee berokkenen. Let wel, daar is geen hogere
graad van bewustzijn voor nodig; een superieure intelligentie
is voldoende. Voor een hoger intelligentie zal het een
peulenschil zijn om met behulp van dit uitgeteste
instrumentarium een wereldbevolking te beïnvloeden, de
24

https://www.theguardian.com/technology/2017/may/07/thegreat-british-brexit-robbery-hijackeddemocracy?CMP=share_btn_link
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‘hearts and minds’ te winnen en ze een bepaalde kant op te
dirigeren. Een heerschappij door AI is mogelijk.
Zal ook de mens dan gedesillusioneerd achterblijven in de
natuur als een ‘gepasseerd station’, stapvoets lopend, wel
met behoud van zijn geestelijke vermogens, maar beroofd
van de leidende machtspositie op deze aarde, waar hij zo prat
op gaat? Het ‘Bijbelse rentmeesterschap’, wat we onszelf zo
graag aanmeten op basis van teksten uit een zelfgeschreven
boek, wordt ons dan ontnomen. Wordt de mensheid dan
‘mentaal met pensioen gestuurd’? Ontstaat er dan ook een
nieuwe wereldreligie, niet meer gebaseerd op oude boeken,
maar waarin de hogere machthebber AI aanbeden wordt
door priesters, die de computers ‘stofvrij houden’? In een
nieuw soort religie, het techno-humanisme, hoopt men de
menselijke geest nog zo te kunnen ‘upgraden’ met behulp van
technologie, dat een kleine elite in staat is de machineintelligentie nog een tijdlang bij te houden. (In het boek ‘Life
3.0’ noemt Max Tegmark deze elite de ‘Omega’s.) Maar ook
dat geeft slechts tijdelijk soelaas, want op een gegeven
moment passeert de evoluerende AI ook deze ‘opgevoerde’
elite. Een andere toekomstige religie is het dataïsme: “…het
geloof dan het universum bestaat uit datastromen en dat de
waarde van elk fenomeen en elke entiteit wordt bepaald door
de bijdrage daarvan aan de dataverwerking”. 25
Als dat zo gaat gebeuren dan zou je, gelet op de huidige
toestanden in onze wereld, kunnen hopen dat de mens dan
door de hogere machinale intelligentie onder curatele gesteld
wordt of zelfs tegen zichzelf in bescherming wordt genomen,
25

Overgenomen uit “Homo Deus”, Harari, hoofdstuk 11: het
datageloof
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net zoals de mens nu ook bepaalde diersoorten in
bescherming neemt. Maar het zou ook kunnen zijn dat deze
hogere intelligentie de mens dan behandelt op dezelfde
‘beestachtige’ manier zoals wij nu in de bio-industrie onze
gedomesticeerde dieren mishandelen. Wordt de mens dan
een slaafs volk, opgesloten op deze overbevolkte aarde, en
bestaande uit mentaal vegeterende wezens, knopdrukkers en
onderhoudsmonteurs, die gaandeweg hun illusies kwijtraken?
Heel veel banen zullen worden overgenomen door
automaten, zodat miljoenen mensen hun inkomen
kwijtraken. Zorgen de hogere intelligenties dan ook voor een
basisinkomen, zodat de mensen tenminste kunnen leven? Of
moet er eerst flink uitgestorven worden, net zoals in de
Oostvaardersplassen na een korte winter? Nemen de hogere
intelligenties dan ook de hoogst noodzakelijke maatregelen
die geen politicus uit angst voor de kiezer nu durft te nemen
om de menselijke soort op een ‘menselijke’ manier te laten
voortbestaan of te laten verdwijnen: een scherpe
geboortebeperking en een rigoureuze herverdeling van de
mondiale welvaart en natuurlijke hulpmiddelen?

4.3 Een overzicht
De onderstaande tekening uit mijn powerpointpresentatie
over Evolutie 2.0 vat de hele ‘estafetteloop’ samen in een
beeld, waarin de bewustzijnsevolutie en AI elkaar ontmoeten.
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Hieraan zou ik nog een opmerking willen toevoegen. Het is
zeer waarschijnlijk dat de miljoenen diersoorten, vanaf de
primitiefste wezens tot de verst ontwikkelde zoogdieren, in
de evolutie het ‘bewustzijnsstokje’ hebben doorgegeven
zonder daar zelf enig besef van te hebben. Om tot dat besef
te komen is er een hogere vorm van zelfbewustzijn nodig, die
ook zichzelf en haar eigen functioneren kan bezien. Maar
desondanks is het ook denkbaar dat na de ‘kwantumsprong’
van kennisrijke eonen naar de door en voor henzelf (met
gebruikmaking van de mens) gecreëerde elektronische werken leefomgeving ook de mens in de natuur achterblijft zoals
alle andere levende soorten, zonder het volle besef dat ook
de mens deze functie van ‘estafetteloper’ heeft vervuld.
Omgekeerd is het bij uitstek de mens als enige wezen met
een ver ontwikkeld zelfbewustzijn, die dit besef zou kunnen
hebben. Ik zou me zelfs kunnen voorstellen, dat dit besef leidt
tot een zekere trots. Een van de scenario’s die in het boek
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‘Life 3.0’ door Max Tegmark26 is beschreven is het scenario
‘Nazaten’, waarbij de mens met voldoening terugkijkt op de
superintelligenties die mede door de mens zijn ontstaan en
groot geworden. Ver gezocht misschien? Het is wel de
uiterste consequentie van het idee van bewustzijnsevolutie,
zoals dit door Teilhard/Charon naar voren is gebracht in de
richting van ‘transmenselijke’ wezens.

4.3 De grote gedachten van Teilhard
Enigszins cynisch (of zoals we nu zouden zeggen ‘sadder and
wiser’) zouden we hieruit kunnen opmaken dat de verheven
gedachten van Pierre Teilhard de Chardin over de evolutie
van de mens op twee grote punten weliswaar leidden tot
mooie en idealistische visies, maar dat die punten in de
praktijk misschien uitpakken als minder fraaie constructies:
1. Zijn beeld van de noösfeer suggereert een
wereldomspannende ‘wolk’ van cumulatieve
evolutiekennis, waaruit de complexificatie van alles
wat leeft wordt ondersteund en voortgestuwd. Een
prachtig beeld en zelfs ondersteund door de eonische
theorie. Teilhard bedoelde het puur geestelijk, maar
in de dagelijkse praktijk zien we vandaag een
elektronische versie daarvan, het internet, waarin
alles wat in menselijke geesten opborrelt is
weergegeven, variërend van de mooiste gedachten
tot de smerigste rioolprut die denkbaar is. Is dit
wereldomspannende internet een platte karikatuur
van het verheven idee van de noösfeer? Men noemde
Teilhard om deze reden wel de ‘vader van de
26

Zie Appendix 2 deel 2 onder paragraaf J.
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cyberspace’, maar of hij - kennis genomen hebbende
van het internet zoals het nu functioneert - hiermee
gelukkig zou zijn, lijkt mij zeer twijfelachtig. Misschien
zou hij zich in zijn graf omdraaien, als hij ervan zou
horen.
2. In “Het verschijnsel mens” schrijft Teilhard over de
toekomst van de menselijke bewustzijnsevolutie:
“Wanneer men derhalve haar eindeloze beddingen in
de goede richting volgt, moet die zich ergens naar
voren opvouwen in één punt – laten wij dat Omega
noemen – dat ze integraal in zichzelf samensmelt en
voleindigt.”27 Dat is zijn verheven beeld van het
Omega-punt, waarin de bewustzijnsevolutie van alle
mensen in vrede ooit bij elkaar zal komen. Teilhard
denkt daarbij miljoenen jaren vooruit en hij ziet voor
de mens een grootse rol weggelegd. Maar deze
gedachte kan binnen betrekkelijk korte tijd verkeren
in iets heel ander: een rigoureuze en misschien ook
wel ruwe overname van de menselijke bewustzijnshegemonie door Artificial Intelligence, waarbij ook de
mens in de natuur achterblijft als een minder
intelligent en minder machtig wezen, zonder het
fraaie toekomstperspectief, dat Teilhard schilderde.
De mens mag zich dan nog wel bezighouden met de
eigen illusies, nieuwe religies of anderszins, maar dat
heeft geen toevoegende waarde meer voor de
verdere bewustzijnsevolutie, die vanaf dat punt
voortgestuwd en uitgebouwd wordt door AI. Vanaf
het moment van de singulariteit gaat het de mens
‘boven de pet’. Moeten we de singulariteit van AI ook
zien als een platte karikatuur van Teilhards punt
27

HVM blz. 216
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Omega? Ongetwijfeld zal dit niet het beeld zijn, dat
Teilhard voor ogen stond. Voor hem staat de mens
centraal, tot in de verre toekomst, maar het lijkt er
steeds meer op dat ook de mens in de
bewustzijnsevolutie
een
voorbijgaande
fase
vertegenwoordigt, net zoals vele andere diersoorten.

4.4 Het bewustzijn ‘technisch’ verklaard?
Levert alles wat in dit essay naar voren is gebracht nu een
nadere verklaring voor bewustzijn en zelfbewustzijn? Nee,
nog steeds niet; het blijft nog the hard problem, zoals David
Chalmers het noemde. Maar een essentieel deel van een
mogelijke verklaring van het fenomeen bewustzijn zit in:
a. Snelheid. (communicatie tussen lichtdeeltjes en nonlokale communicatie tussen eonen en andere
atomen). Snelheid is een sleutelbegrip voor
bewustzijn. Damasio/Swaab noemen dit niet. Tipler
berekent een snelheid van het brein, maar hij gooide
er met de pet naar.
b. Data opslag. Damasio neemt aan dat de dataopslag
allemaal gebeurt door koppelingen tussen axonen en
dendrieten. Ook Swaab doet dat. Hameroff/Penrose
suggereren microtubuli binnen in de neuronen. De
eonentheorie suggereert ongelimiteerde opslag in
het hypersnelle lichtgeheugen van de eonen, de
‘binnenkant van de elektronen’, in het brein of
daarbuiten; dat lost door de extreme snelheid ook
het adresseringsprobleem op.
c. Stabiliteit. Eonen/elektronen met hun non-lokale
communicatie zijn stabiele deeltjes, sinds de oerknal
en ze bevinden zich in en om ons heen. Hier liggen
mogelijkheden voor het cumulerende ‘collectieve
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onbewuste’, de noösfeer, morfogenetische velden,
Akasha veld, etc., allemaal ‘mechanismen’ die vanaf
de oerknal beschikbaar en in werking zijn.
d. Ook liggen hier mogelijkheden voor een
onvergankelijke ziel, die vanaf de oerknal bezig is
met de evolutie naar het bewustzijn door via een
keten van levens te reïncarneren. (Zie de boektitel
van: ”Ik leef al vijftien miljard jaar”)
e. Subtiele fotonische acties binnen in de eonen zijn
‘onbewust’, maar worden meteen vertaald en
versterkt door analoge neurale processen en
weergegeven
in
bewustzijnsbeelden
en
spierbewegingen, met een kleine vertraging.
De stelling vanuit de eonische theorie is: de intensieve
samenwerking tussen eonen en neuronen levert het
bewustzijn. Het bewustzijn blijft echter nog steeds een
emergent verschijnsel, een onbegrijpelijk mysterie. Volgens
de eonische theorie is het ‘bewustzijnsbeeld’ inhoudelijk wel
precies hetzelfde als het eonische geestesbeeld, ook al kost
de vorming van het bewustzijnsbeeld enige tijd door de
werking van de trage neurale ‘machinerie’. Ter vergelijking:
een beeld in een computerbestand van Powerpoint (binair
gecodeerd met 0 en 1) wordt via de apparatuur geprojecteerd
op een scherm als een begrijpelijk en zichtbaar beeld. De
inhoud van het computerbestand en het beeld op het scherm
is, net zoals het geestesbeeld en het bewustzijnsbeeld,
inhoudelijk exact hetzelfde; het geprojecteerde beeld
(vergelijkbaar met het bewustzijnsbeeld) is een één op één
projectie van het gecodeerde beeld in het bestand
(vergelijkbaar met het geestesbeeld). Zo kunnen we zeggen
dat inhoudelijk er geen verschil is tussen eonische beelden en
geestesbeelden, ook al zit er een vertaling en een vertraging
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tussen door de neurale ‘machinerie’. Die kleine vertraging
merk ik niet. Samen vormen eonen en neuronen de
bewustzijnsbeelden, waarop ik vertrouw in mijn gang door de
wereld. Ik ga ervan uit dat deze beelden een adequate
weergave zijn van de werkelijkheid om mij heen en dat ik niet
ronddwaal in een schijnwereld van illusies (of een
computersimulatie). Tegelijk moet ik constateren, dat al mijn
bewustzijnsbeelden bij elkaar slechts een fractie weergeven
van wat er in mijn geest aan informatie rondgaat. Dit is
vergelijkbaar met het totale elektromagnetische spectrum,
waarvan mij oog slechts een fractie kan waarnemen (de
frequenties van het zichtbare licht). Het is goed mogelijk dat
andere zintuigen, zoals bij sommige dieren en misschien ook
AI systemen, een geheel andere en voor ons onherkenbare
vorm van bewustzijn opleveren.
Bij een eidetisch (fotografisch) geheugen worden de data
vanuit de zintuigen door de analoge breincircuits bewerkt (ze
vallen als het ware met maximale snelheid door de
breinprogramma’s heen) en ze worden meteen opgenomen
in het eonische geheugen ter plekke. Alleen zo is de snelheid
en precisie van een eidetisch geheugen, zoals dat bij sommige
mensen wordt aangetroffen, enigszins verklaarbaar. De
tegenwoordig populaire materialistische conclusie, dat de
bewustzijnsbeelden overgeleverd zijn aan deterministische
chemische reacties, in of buiten mijn lichaam, lijkt mij
principieel onjuist. Integendeel, het hele systeem van
samenwerking tussen de vrije eonische geest en de neuronen
werkt perfect en elke bagatellisering daarvan is onzinnig en
leidt alleen maar tot onbegrip.
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4.5 Hoe ‘objectief’ kunnen we hier naar kijken?
Uiteraard blijven er veel vragen over. Mijn favoriete stelling
is: het heeft weinig zin om iets wat je niet begrijpt, te
‘verklaren’ met behulp van iets anders wat je ook niet
begrijpt. Dat schiet niet op. Het lijkt mij niet mogelijk alle
implicaties van de eonische theorie volledig te begrijpen en
dus blijft het begrip op een bepaald niveau steken. Ook dit
gaat dus weer om de keuze van de juiste verklaringsmetafoor
en de vraag hoe tevreden we daarmee kunnen zijn. Het is
daarom ook niet meer dan een zoeken en tasten in het
ongrijpbare gebied tussen geest en lichaam. De kernfysicus
en theoloog Lawrence Fagg, veronderstelt in zijn boek
“Electromagnetism and the Sacred” 28 dat de fotonen in dat
mysterieuze gebied tussen geest en materie een cruciale
overbruggende rol spelen en dat is precies wat de
eonentheorie ook zegt. Het is de elektromagnetische kracht,
die hier de hoofdrol speelt en elektronen en fotonen zijn
daarvan de werkzame deeltjes. Geest is de ‘binnenkant’ van
de elektromagnetische kracht. En in die geestelijke processen
draait alles om informatie.
Ben ik nu wat dichter bij het bewustzijn gekomen? Het
antwoord is: ja en nee. In natuurkundige zin komen we er op
de bovenomschreven manier ogenschijnlijk heel dichtbij, ook
al blijven er veel vragen over betreffende de codering van
eonische data in het fotonengeheugen en de verwerking van
deze gegevens tot een overzichtelijk resultaat. Werkt dit
geheugen digitaal of moeten we denken aan een voor ons
28

“Electromagnetism and the Sacred, at the frontier of spirit and
matter”, Lawrence W. Fagg, Continuum New York, 1999 (Door mij
vertaald in “Op de grens van geest en stof”, bij mij verkrijgbaar.)
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totaal onbekende wijze van gegevenscodering? Draagt een
eon de kenmerken van een kwantumcomputer en is elk foton
in een eon een qubit in superspositie, met in zich beide
waarden 0 en 1 (of +1 en -1) of hogere waarden? Maar zelfs
als we de innige samenwerking tussen neuronen en eonen
helemaal zouden begrijpen, dan blijft er nog steeds de
beleving van het bewustzijn en de qualia over als een
onverklaard c.q. onverklaarbaar en emergent fenomeen; “the
hard problem” aldus Chalmers.
De term ‘emergent’ fungeert hier vaak als een dure term die
onze onkunde toedekt en verhult: we weten dat het gebeurt,
maar we begrijpen het niet. Het gebruik van de term
‘emergent’ is het Waterloo van het reductionisme. Het is een
nietszeggende term, die je kunt toepassen om onbegrepen
zaken toe te dekken of van een tijdelijk labeltje te voorzien:
‘Voor later onderzoek’. Dat het geheel meer is dan de som
van de delen wordt in de natuur aan alle kanten om ons heen
en in onszelf gedemonstreerd, maar we begrijpen niet hoe dit
mogelijk is. Het is zelfs zeer de vraag of het emergerende
bewustzijn überhaupt in staat is zichzelf en haar eigen
emergentie te doorgronden en te ‘begrijpen’, wat dat
begrijpen dan ook mag betekenen. Zelfbewustzijn wil nog
helemaal niet zeggen dat het Zelf het eigen bewustzijn van
een afstandje ‘objectief’ kan bekijken en definiëren. Ons brein
houdt zich misschien wel voor meer dan 90% bezig met
zaken, waar we ons doorgaans niet van bewust zijn, zoals het
metabolisme, ademhaling, de hartslag, alle proprioceptie, etc.
Waarnemingen van een ander mens berusten alleen op de
waarneming van lichamelijk/materiele processen, waaruit
indirect iets vermoed zou kunnen worden over zijn of haar
bewustzijn. En introspectief gezien heeft mijn bewustzijn
helemaal geen zicht op het grootste deel van mijn geest, het
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individuele of collectieve onbewuste of bovenbewuste (de
noösfeer), zodat een complete definitie of een compleet
inzicht sowieso onmogelijk is. Het is mogelijk, dat de
superintelligente computersystemen straks ook een vorm van
bewustzijn ontwikkelen, die wij niet eens als zodanig zouden
herkennen. Kenmerkend is ook, dat er taalkundig gezien geen
definitie van bewustzijn bestaat die in de bewoording van de
definitie niet een of ander synoniem van bewustzijn gebruikt;
het blijft dus altijd een cirkelredenering, een “vreemde lus”.
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5 Conclusie
In de kosmologie en fysica komen topwetenschappers steeds
meer tot de conclusie dat de werkelijkheid waarnemerafhankelijk is. Een algemene en ‘objectieve’ uitspraak vanuit
een god-perspectief, alles van een afstand overziend, is dus
niet mogelijk. We moeten ons beperken tot de eigen
‘lichtkegel’29, waar we zelf in zitten en waarvan de
begrenzingen zijn aangegeven door onze waarnemershorizon, zo zeggen zij. Zo is het ook met de blik die wij in ons
eigen binnenste werpen. Ons innerlijk is even groot als het
heelal
en
ook
daarbinnen
hebben
we
onze
waarnemingsbeperkingen. Het overgrote deel van onze geest
is voor ons zelfs helemaal niet waarneembaar en we noemen
dat dan ook het onbewuste. Af en toe vangen wij er, als een
soort ‘goddelijke gift’, een glimp uit op; een oprisping vanuit
ons binnenste of het collectieve buitenveld. We kunnen dat
intuïtie noemen en het is ook niet toevallig, dat Spinoza deze
intuïtie zag als de hoogste menselijke gave. De eonentheorie
is dan ook voor een flink deel intuïtief, vooral als het gaat
over de relatie tussen geest en licht (fotonen). Deze relatie,
die we allemaal ‘aanvoelen’, is zo diep in ons binnenste
werkzaam dat we er alleen maar vermoedens over kunnen
hebben. Gedachten over geest, ziel en bewustzijn zijn daarom
in hoge mate waarnemer-afhankelijk en intuïtief. Dat geldt
ook voor alle psychologische uitspraken en voor bijna-dood
ervaringen en buitenlichamelijke ervaringen. De vraag naar
de ‘absolute waarheid’ kan en wil ik niet beantwoorden, want
wat ik als ‘waarheid’ zie is helemaal afhankelijk van mijn
29

Een ‘lichtkegel’ is het gebied van de ruimtetijd dat alles omvat
waarmee een bepaalde waarnemer een causale relatie kan hebben
(Amanda Gefter).
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referentiepatroon, mijn ‘lichtkegel’, en van de set van ‘actieve
metaforen’ die ik gebruik. Als de theorie een bevredigende en
verklarende
werking
heeft
op
het
verschijnsel
geest/ziel/bewustzijn, door de lezer te beoordelen binnen zijn
of haar eigen lichtkegel, dan kunnen we de theorie met enig
vertrouwen blijven toepassen, totdat het tegendeel blijkt of
totdat er toch weer storende of onverklaarbare
verschijnselen opduiken, die niet in de theorie passen. Op
voorhand kunnen we nu al zeggen dat dit zeker zal gebeuren,
omdat ons referentiekader zich blijft wijzigen en ook omdat
we steeds betere onderzoeksapparatuur tot onze beschikking
krijgen. Dan rest ons niets anders dan de theorie te herzien,
aan te vullen of terzijde te leggen.
Ik ga ervan uit dat deze discussie onverminderd zal
voortduren in deze nieuwe eeuw. Misschien zal er wat meer
klaarheid komen als we de geestelijke werking in brein en
lichaam veel beter doorgronden dan nu het geval is,
eventueel met behulp van nog betere technologie en
geprikkeld door de mogelijkheden van Artificial Intelligence.
Het zou ook helpen als we daarbij de fundamentele werking
van een extra imaginaire ruimtedimensie zouden
accepteren. Het zou helemaal goed helpen als het eenzijdige
materialisme afstapt van haar dogmatische en ontkennende
of bagatelliserende benadering van geest, ziel en bewustzijn.

5.1 Iets over het goddelijke
In dit essay hebben we het nog niet gehad over het goddelijke
en de beladen drie letters: G O D in relatie met de eonische
theorie. Iedereen denkt over het goddelijke het zijne of hare
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te weten en dat maakt het spreken daarover een hachelijke
onderneming, in het bijzonder omdat het hier om een nieuwe
en in de literatuur onbekende benadering gaat. Bovendien
ben ik geen theoloog en houd daarom een tamelijk
sarcastisch citaat van Frank Tipler in gedachten:
“Theologen moeten beseffen dat hun tak van wetenschap
ten einde loopt, tenzij ze zich realiseren dat hun
wetenschap een deel is van de astronomie...”
Ik zou daaraan toevoegen: “…en van de Quantum Electro
Dynamics.” Toch komt er uit de eonische theorie, zoals
beschreven in dit essay, onmiskenbaar een godsbeeld naar
voren, dat nader benoemd moet worden.
Spinoza kwam tot de conclusie dat God en de Natuur identiek
zijn en hij gebruikte dat als uitgangspunt voor zijn Ethica:
God = Substantie = Natuur
Die Substantie kan volgens de eonische theorie alleen maar
‘licht’ zijn of een premature versie daarvan: pure energie.
Voor Spinoza bestond het idee van de evolutie nog niet, maar
binnen het kader van de Teilhardiaanse gedachten is de
evolutie allesoverheersend; het is de basis van alles wat voor
ons denkbaar is. Teilhard schreef:
“De evolutie: een theorie, een systeem of een hypothese?
Volstrekt niet; veel meer dan dat: een algemene
voorwaarde waarnaar voortaan alle theorieën, alle
hypothesen, alle systemen zich moeten voegen, waaraan
zij moeten beantwoorden, willen zij denkbaar en waar zijn.
Een licht dat alle feiten bestraalt, een curve waarmee alle
lijnen moeten meegaan, dat is evolutie.”
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In het singuliere punt, waarmee de oerknal volgens de
gangbare wetenschappelijke theorie begon, bevindt zich niets
anders dan pure energie, ongevormd, homogeen en van een
oneindige dichtheid en temperatuur. Dat is zo ongeveer wat
wij er van veronderstellen. De wetenschap kan hier verder
niets over zeggen, omdat alle natuurwetten nog moesten
ontstaan en wij daarom nooit in staat zullen zijn in het
singuliere punt door te dringen of er waarnemingen te doen.
Het gaat hier om een intensiteit van energie, die met geen
enkele deeltjesversneller na te bootsen is, zoals Charon al
stelde. We kunnen veronderstellen, dat dit ook een punt is
met louter goddelijke eigenschappen in statu nascendi, de
tegenhanger van Teilhards punt Omega. Om deze
eigenschappen te verwezenlijken, verdeelt dit uiterst
geconcentreerde singuliere punt zichzelf in oneindig veel
lichtdeeltjes en in de split second van de oerknal voegden veel
van deze lichtdeeltjes zich aaneen tot elektronen en quarks,
omspoeld door fotonen en neutrino’s. De quarks vormden de
eerste protonen en neutronen en daarna was de weg vrij voor
de vorming van de eerste waterstof- en helium atomen, ca.
380.000 jaar na de oerknal. Vanuit het eonische perspectief
gezien gebeurde dat met een opdracht voor deze elementaire
deeltjes:
“Ga heen en kom tot bewustzijn!”
De elektronen/eonen in het bijzonder kregen daarbij de
actieve taak toebedeeld van de vorming van alles in de natuur
dat volume en structuur heeft: al het geschapene, inclusief
wijzelf. Om dat allemaal mogelijk te maken volgde de evolutie
de inmiddels 13,8 miljard jaren durende weg van de vorming
van atomen, via moleculen en cellen, tot levende wezens met
een uiterst complex brein, waardoor het bewustzijn mogelijk
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gemaakt wordt. Zo bezien lijkt het er op dat het universum
vanaf de oerknal zèlf tot bewustzijn wil komen en dat zij
daarvoor, via een lang evolutiepad, de ontwikkeling van
neuronenpakketten zoals de mensachtige breinen nodig
heeft. Dit kosmische evolutieproces overziend komen we tot
een prikkelende gelijkstelling, die Spinoza nooit voor zijn
rekening zou nemen, maar die de ultieme consequentie zou
kunnen zijn van het denkwerk van Teilhard:
God = Evolutie

Teilhard heeft dit niet zo expliciet uitgesproken, maar zijn
logica drijft ons in deze richting. Geen wonder dat bij de RK
kerk alleen al een suggestie in deze richting stuitte op felle
weerstand. In veel fundamentalistisch christelijke kringen
wordt immers het idee van de evolutie nog te vuur en te
zwaard bestreden? In de tijd van Teilhard was een
hypothetische gelijkstelling van God en Evolutie een
blasfemie, vooral door de onbegrepen gedachten over de
evolutie in al haar grootsheid. De stelling zou daarom ook een
geweldige eye-opener kunnen zijn, want de evolutie omvat
namelijk alles, materieel en geestelijk, wat er in dit universum
bestaat. En dat alles is in beweging, een proces dat zich
ontwikkelt in de richting van een steeds dieper en breder
zelfbewustzijn. Ook de mens is daarvan een deel en
vertegenwoordigt in deze evolutie een belangrijke fase (maar
niet de laatste fase).
Hoogst waarschijnlijk voltrekt zich op talloze andere plaatsen
in het universum dezelfde of een soortgelijke ontwikkelijking.
De ‘thinking electrons’ spatten in de oerknal alle kanten op en
niet alleen maar in de richting van het stofwolkje waar
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miljarden jaren later de aarde en wijzelf uit tevoorschijn
zouden komen. Ook het ontstaan van artificial intelligence
(AI) past logisch in dit ontwikkelingsbeeld. Het lijkt er zelfs op
dat de eonische evolutie het menselijke wetenschappelijke
denken met voorrang gestuurd heeft in de richting van de
kennis over elektronen en fotonen: de Quantum Electro
Dynamics (QED) als kroonjuweel van de Westerse
wetenschap (onder het motto: ken uzelf?). Kunstmatige
Intelligentie komt daar rechtstreeks uit voort en speelt nu al
een
zeer
belangrijke
rol
in
de
menselijke
bewustzijnsontwikkeling. Hoe de toekomstige samenwerking
tussen mens en AI ook zal uitpakken, het leidt in ieder geval
tot veel betere (kunstmatige) zintuigen en een breder, dieper
en scherper bewustzijn van de mens en zijn/haar plaats in dit
universum. Het maant ook tot bescheidenheid.
Ook het Omega punt van Teilhard is in dit verband een logisch
gevolg van de universele bewustzijnsontwikkeling, die hij
verwoordde. Eens moeten de aanvankelijke goddelijke begineigenschappen in statu nascendi uitmonden in de volmaakte,
almachtige en alwetende God (vergelijk het statische
godsbeeld van Spinoza). Maar in de loop van de evolutie,
waar wij allemaal deel van zijn, is volmaaktheid, almacht of
alwetendheid nog iets voor de (verre) toekomst. Ook God is
bezig met een proces van bewustwording. Hij denkt met onze
hersenen, praat met onze stem en handelt met onze handen.
Hij staat niet naast dit evoluerende universum, maar is er
mee identiek. Het blijft dus zoeken en tasten, vallen en
opstaan, weliswaar met een steeds scherper verstand en
steeds betere planningshulpmiddelen, maar toch ook sterk
beïnvloed
door
toevallige
omstandigheden,
zoals
rondvliegende meteorieten, botsende melkwegstelsels of
atomen die elkaar voor het eerst raken.
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Dit alles leidt naar een nieuw soort ‘eonische theologie’, dat
begrijpelijker wordt als eerst kennis van de kwantumfysica en
astronomie is opgebouwd. God staat niet naast het
universum als een dirigent de maat te zwaaien (of alleen
maar toe te kijken). Hij blies de mens ook niet een ziel in,
enkele duizenden jaren geleden. Hij heeft niet eerst de
natuurwetten geschapen en laat, na dit eerste ingrijpen alles
nu op zijn beloop, zoals sommigen menen. Hij ontwierp ook
niet voor de oerknal alle structuren in ons universum. God is
de evolutie zelf, die vanaf het begin streeft naar
bewustwording, niet alleen op aarde, maar in het hele
universum. Elke minuscule biochemische reactie, vanaf de
oerknal tot in de verre toekomst, waar dan ook in dit
universum, wordt geïnitieerd door een geestelijk besluit, hoe
minimalistisch ook, en deze geest is een deeltje van de totale
goddelijke identiteit. Teilhards evolutietheorie, met zijn punt
Omega, beschrijft deze evolutie in de richting van een
albewustzijn.
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6 Appendix 1: “Complex Relativity” Jean
Charon en de eonische theorie samengevat
In het eerste hoofdstuk van zijn boek “Complex Relativity”
brengt Charon de basisgedachte van zijn theorie in beeld. Elk
deeltje heeft twee verschijningsvormen: een puntvormig
deeltje in het Reële en een bolvormige verschijningsvorm in
het Imaginaire. Om dat in beeld te brengen, neem ik de
tekening van blz. 14 uit zijn boek over. Hij tekent daarin de
verschijningsvorm van de kleinste deeltjes, zowel in de reële
wereld (Real, rechts van de verticale streep) als in de
imaginaire wereld (Imaginary, links van de streep). “In
Imaginary the particle is an isotropic and homogeneous closed
microuniverse”, zo schreef Charon. Verschijningen in de
imaginaire wereld kunnen worden berekend met behulp van
de complexe getallenleer, gebruik makend van het imaginaire
getal i (√-1) vandaar de naam “Complex Relativity”.

Voor alle elementaire deeltjes (elektronen, quarks, fotonen,
etc.) geldt, dat ze volgens deze theorie bestaan uit twee
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representaties: een puntvormige representatie (point-like
particle) in de reële wereld (Real), die zich ook kan voordoen
als een golfvorm, en een bolvormige representatie (een
separate tijdruimte) in de imaginaire wereld (Imaginary). De
bolvormige representaties (het micro-universum) kunnen
leeg zijn of ze zijn gevuld met een compacte kluwen
lichtdeeltjes. Elke bolvorm vertegenwoordigt een aparte
tijdruimte, met de vier dimensies lengte, breedte, hoogte en
tijd. De bolvorm, die verantwoordelijk is voor de psi-wave, de
representatie als golfvorm, noemt Charon een ‘preon’ . De
met licht gevulde bolvorm noemt hij een ‘eon’. Het eon is
gevuld met ‘black body radiation’, een uiterst
geconcentreerde kluwen lichtdeeltjes met een extreem hoge
temperatuur. Door de extreem sterke kromming van de
tijdruimte, veroorzaakt door de compactheid van de ‘kluwen’
lichtdeeltjes, blijft deze straling altijd binnen in het eon
opgesloten, ongeveer zoals bij een zwart gat. De energie
binnen in het eon is rechtstreeks afkomstig vanuit de eerste
seconde van de oerknal en blijft voor altijd in het eon
opgesloten. Ik noemde eonen daarom ‘spetters uit de
oerknal’. De wet van het behoud van energie geldt dus ook
voor het eon als geheel.
Een elektron kunnen we in dit systeem onderbrengen als een
eon, met een puntvormige representatie in de reële wereld,
onze zwaartekrachtruimte. Het puntvormige deeltje (P) is wat
wij kennen als het elektron, wat luistert naar de
gedragsregels van de Quantum Electro Dynamics (QED). Het
verborgen gedeelte, het eon (links van de verticale streep),
levert de fysieke eigenschappen van het elektron: lading (1
elektronvolt) en massa (1/1800ste deel van de massa van een
proton). Het elektron kan twee verschijningsvormen
aannemen, een ‘deeltje’ en ‘golf’. Deze golfvorm is
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denkbeeldig (psi wave, een waarschijnlijkheidsgolf) en wordt
gegenereerd door het preonische deel van de imaginaire
representatie. De golf geeft de waarschijnlijkheid aan, waar
het deeltje zich zou kunnen bevinden.
Eonen (en dus elektronen) zijn stabiele structuren en zijn
naast de protonen en neutronen de bouwstenen van de
natuur. De ‘binnenkant’ van het elektron, het eon dus, heeft
een aantal fysisch/psychische eigenschappen:
1. De fotonen hebben een spin van +1 of -1
(rotatierichting) en dat maakt ze geschikt als
informatiedrager. Als ze in superpositie kunnen
verkeren, dan kunnen we spreken van een qubit,
zoals beoogd in kwantumcomputers. Een grote
hoeveelheid van deze qubits vertegenwoordigt een
vrijwel oneindig groot massageheugen in een
minimale tijdruimte.
2. Met elkaar verstrengelde fotonen binnenin een eon
kunnen op elkaar reageren door spinuitwisseling.
Daardoor kan nieuwe informatie ontstaan
(creativiteit). Charon noemt dit contemplatie, de
basis voor het denken. Hij noemt de eonen daarom
ook “thinking electrons”.
3. Fotonen in verschillende eonen kunnen non-lokaal
met elkaar informatie uitwisselen, als ze met elkaar
verstrengeld zijn. Non-lokale communicatie is hier
dus gedefinieerd als ‘communicatie tussen
tijdruimten’, tijdloos, a.h.w. buiten de tijd om.
4. In de hoedanigheid van (valentie)elektron kan het
eon een chemische reactie uitlokken, wat de basis is
voor elke chemische activiteit in dit heelal. Ook kan
het een elektrisch impuls afgeven aan neuronen. Via
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een cascade van neurale activiteit kan dit leiden tot
bewustzijnsbeelden en spieracties.
Deze vier eigenschappen zijn de basis voor de verdere
eonische theorie over geest en bewustzijn, zoals in dit boek is
weergegeven.

6.1 De eonische theorie in punten samengevat
1. De eonische theorie concentreert zich op de elektroneonen, omdat deze een cruciale rol spelen in de
evolutie van alles wat vorm en structuur heeft.
Elektronen geven volume aan de atomen en zorgen
voor de binding tussen atomen, moleculen en grotere
structuren. Fotonen verzorgen alle communicatie
tussen atomen en structuren.
2. Geest bestaat uit de inhoud van deeltjes:
geestdeeltjes of ‘menticles’. Het zijn eonen, de
‘binnenkant’ van de elektronen, tijdruimten gevuld
met lichtdeeltjes (fotonen). Deze geestdeeltjes zijn
voor ons zichtbaar als elektronen. Geest is licht.
3. In de eonen cumuleert evolutiekennis (informatie),
gegenereerd door (bio)chemische ervaringen.
Informatie wordt vastgelegd in het lichtgeheugen van
de eonen (d.m.v. fotonenspin). Het slagen van een
biochemische actie wordt ervaren als een elementair
gevoel van schoonheid.
4. Deze deeltjes communiceren onderling via non-lokale
communicatie, tijdloos. Charon gebruikte voor deze
communicatie het woord ‘liefde’. Ervaringen van
schoonheid verspreiden zich.
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5. Alle geestdeeltjes in een wezen delen hun kennis met
elkaar en vormen een eenheid: de geest van dat
wezen.
6. De ziel is het concentratiepunt van deze geest en is in
een wezen het eon met de meeste gecumuleerde
evolutie-informatie.
7. Uitbreiding van informatie is vanaf de oerknal de
evolutionaire basis van alle vormen en structuren,
alle complexificatie. Met de complexificatie neemt
ook de geestkracht toe (interiorisatie).
8. Deze uitbreiding van evolutie-informatie kan komen
door interacties met de buitenwereld (andere eonen),
maar ook door spontane contemplatie in het eon zelf.
Ook daardoor kunnen ervaringen van schoonheid
optreden.
9. Eonen in het brein bespelen de neuronen, in hun
hoedanigheid als elektronen. Het brein verstrekt
verwerkte informatie aan de eonen.
10. De neuronencircuits in het brein versterken deze
subtiele
eonisch/elektronische
prikkels
tot
spierbewegingen en bewustzijnsbeelden.
11. Bewustzijn ontstaat, waar eonen (= de geest)
samenwerken met neuronen.
12. Alle geest (= alle eonen/elektronen) van alle wezens
bij elkaar is de noösfeer of het Akasha veld.
13. Eonen/elektronen zijn onvergankelijk; dat geldt dus
ook de ziel. De evolutiekennis van de ziel cumuleert
door voortdurende reïncarnatie vanaf de oerknal.
14. In plaats van reïncarnatie is de estafettemetafoor
misschien beter: de zich uitbreidende evolutiekennis
wordt a.h.w. in het estafettestokje meegenomen naar
de volgende loper in de estafetteloop van de
bewustzijnsevolutie.
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15. Het is niet aannemelijk, dat de mens de laatste loper
in deze estafette zal zijn (de finish-loper). Een
volgende stap in deze estafette zou kunnen zijn een
‘elektronisch opgevoerde’ mens (een ‘transmenselijk
wezen’) of een vergevorderde kunstmatige
intelligentie.
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7 Appendix 2 over het boek “Life 3.0” van Max
Tegmark
Deel 1: Een overzicht
Een paar aantekeningen, gebaseerd op het boek van
Max Tegmark: “LIFE 3.0”. De inhoud van dit boek is goed
weer te geven met het plaatje uit het boek “Pierre
Teilhard de Chardin, een man van geest en toekomst”,
blz. 173, aangevuld met enkele aantekeningen uit het
werk van Tegmark:

1. De ‘wolk’ met als titel ‘noösfeer’ is aangevuld

met de internetterm ‘the cloud’, omdat deze
term heel plastisch weergeeft hoe informatie in
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een wereldomspannend netwerk beschikbaar is
voor alle gebruikers, waar ze zich ook bevinden.
Dit is letterlijk en in technische zin het geval met
de ‘cloud’, alhoewel Teilhard zijn ‘noösfeer’
uiteraard geheel geestelijk bedoelde; hij heeft
nooit een computer van dichtbij gezien. Het is
een
informatieveld,
vergelijkbaar
met
Sheldrake’s ‘morfogenetische velden’ en
gedachten als het Akasha veld.
2. De bovenste lijn ‘Mensheid en Biogenese’ splitst
zich verderop in de tijd in een aparte lijn voor AI
en een voor ‘Biofysische ontwikkeling’. Tussen
deze twee lijnen schetst Tegmark een tiental
scenario’s, die allemaal te maken hebben met
bewustzijnsverruiming. De vraag in deze
scenario’s is of de mens daarin een
doorslaggevend rol speelt of dat uiteindelijk de
superintelligente machines het roer in handen
nemen. Allerlei tussenvormen zijn dan denkbaar,
variërend van een totale
en genadeloze
machinale dictatuur tot een goedaardig bewind,
dat de menselijke soort koestert in een
reservaat. Het kan zelfs ontaarden in een
mensheid, die zoals in de beeldenstorm, alle
elektronica vernietigt en duizenden jaren
teruggaat in de evolutie. Zie voor de scenario’s
het overzicht onder J. Tien scenario’s voor de
komende eeuwen

3. Volgens de idealistische visie van Teilhard komt
deze bewustzijnsevolutie uiteindelijk bij elkaar in
het begrip Omega (Ω). Dit begrip is door hem
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tamelijk religieus ingekleurd (Christus-Omega) en
de essentie is: “alles sal reg kom” in de
vereniging van alle zielen in het goddelijke. Of
dat ook zo zal verlopen lijkt in dit geweld van AI
zeer discutabel. Het idealistische en religieuze
Omega-begrip past overigens ook niet goed in
Teilhards wetenschappelijke verhandeling “Het
Verschijnsel Mens”.
4. Het tijdstip waarop de supercomputers
mogelijkerwijs ‘doorbreken’ en de menselijke
intelligentie op een aantal gebieden achter zich
laten, is getekend als de ‘singulariteit’, tussen de
verticale streeplijnen en gepositioneerd ergens
tussen 2030 en 2040. Deze singulariteit werkt als
een soort waterscheiding, omdat daarna de
rollen omgedraaid zijn en de mens in principe
niet meer in de ‘drivers seat’ zit. De praktische
uitwerking en de grote gevolgen daarvan kunnen
echter voortduren tot diep in deze eeuw en lang
daarna.
5. De gestippelde lijn geeft de Mens-apparaat
verbindingen weer. Dat begon met o.a. de pacemaker
(inwendig
gedragen)
en
met
gehoorapparaten(half uitwendig gedragen) etc.
Tegmark beschrijft ook implantaten van
elektroden in het brein om daarmee bijv. blinden
weer iets te laten zien. Voor het ‘upgraden’ van
een mens t.b.v. een directe koppeling tussen
brein en computer (en internet) is echter een
risicovolle
hersenoperatie
nodig
met
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bijverschijnselen als afstoting en kans op infectie
en met twijfelachtige resultaten. De neuronen
moeten namelijk helemaal van de grond af aan
door oefening en repetitie leren hoe deze
elektroden bediend of gelezen moeten worden
en dat is een moeizaam en langdurig proces,
misschien wel vergelijkbaar met een moeizame
revalidatie na een langdurige coma.
6. Aan het eind van deze lijn staat de cyborg, half
mens half computer, maar of dat ooit zal
gebeuren is zeer de vraag. Voor een
supercomputer (die daarin zelf beslisrecht krijgt)
heeft de inbouw in een menselijk lichaam (met
alle nadelen van dien: ziekte voedsel, zuurstof,
temperatuur, etc.) hoogst waarschijnlijk geen
toegevoegde waarde. Bij lange ruimtereizen
(duizenden jaren) zijn computers beter geschikt
dan mensachtigen en zijn menselijke lichamen of
lichaamsdelen alleen maar ballast.
7. Een volwaardig brein-computer interface kan
alleen maar goed werken als aan beide zijden de
data structuren en coderingen volledig bekend
zijn. Aan de computerkant is dat inderdaad het
geval, maar aan de breinkant totaal niet. Zo lang
in het brein absoluut onbekend is hoe de data
(herinneringen, bewustzijnsbeelden, etc.) zijn
gestructureerd en gecodeerd, waar het staat en
of er ook indices en psychische of fysiek-neurale
‘zoekmachines’ mee gemoeid zijn, is een data
interface tussen brein en computer onmogelijk.
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De ‘breincode’ is nog lang niet ‘gekraakt’. Met
brein-implantaten is wel mogelijk om
communicatie tussen brein en computer op
commando-niveau
mogelijk
te
maken,
bijvoorbeeld voor rolstoelbediening en gebruik
van een bionische arm of been, maar voor een
massale overdracht in ‘burst mode’ van gegevens
is een volwaardig interface nodig. Tegmark
neemt zonder verdere discussie aan dat dit
interface mogelijk zal zijn en hij heeft het dan
ook over “uploads”, mensen die geheel zijn
opgenomen in een computersimulatie. Frank
Tipler deed dat ook in zijn boek “Fysica van de
onsterfelijkheid” (1994). Als echter de eonische
theorie (Teilhard/Charon) juist is, dan is dit
interface zelfs principieel onmogelijk, omdat de
informatie is opgeslagen in aparte tijdruimten
(eonen),
die
voor
3D
instrumenten
ontoegankelijk zijn. In dat geval zal dus ook een
cyborg niet of slechts in zeer beperkte mate
mogelijk zijn.

Deel 2: Discussie
Over diverse aspecten van deze tekening volgt
hieronder een nadere uitwerking, mede als een
reflectie op het boek Life 3.0.
a. De menselijke intelligentie.
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Voor de mens is zijn intelligentie een groot goed. In ons
narcisme waanden we ons zelfs de intelligentste wezens
in dit heelal. Men omschrijft intelligentie meestal als het
vermogen complexe problemen op te lossen. Het is
echter duidelijk waarneembaar dat niet ieder mens in
gelijke mate gezegend is met deze intelligentie. Om dit
ietwat meetbaar te maken is het Intelligentie Quotiënt
ontstaan, het IQ. De gemiddelde mens zou een waarde
van 100 scoren. Een deel van de mensheid scoort wat
hoger en gaat daar dan prat op, wat hun intelligentie
weer naar beneden haalt. Enkelen halen zelfs een IQ van
140 of hoger. Hen noemen wij geniaal of briljant. Het
verschil tussen domheid en genialiteit is dan het genie
zijn of haar eigen begrenzingen kent.
Helaas, de maatstaf IQ is ongeschikt om alle aspecten
van intelligentie te meten. Bovendien is uit de manier
waarop deze aarde wordt gebruikt en bestuurd, deze
hoge intelligentie niet af te leiden. Een hoger intelligent
wezen van een andere planeet zou het gedoe hier op
aarde waarschijnlijk met afgrijzen bekijken. Het lijkt er
op dat de menselijke intelligentie geschikt was in een
tijd van de berenjacht en eenvoudige landbewerking.
Maar tegenwoordig groeien de complexe systemen en
de massale communicatie systemen, waar onze
moderne maatschappij mee werkt, ons boven het hoofd
en slechts weinigen kunnen het tempo van deze
complexificatie helemaal bijhouden.
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De menselijke intelligentie, bekeken op een kosmische
schaal tussen 0 en 1000, is “niet om over naar huis te
schrijven”. We spiegelen ons aan kiezelstenen, apen en
aan elkaar en dat is een zeer gebrekkige maat.
Toegegeven, t.o.v. kiezelstenen scoren we ronduit goed,
maar de intelligentie van primaten en andere
diersoorten is door ons vanuit ons narcisme stelselmatig
onderschat. Zie daarvoor de bevindingen van Frans de
Waal e.a. Er valt nog een wereld te ontdekken bij de
intelligentie van allerlei diersoorten; ruimtelijke
intelligentie, sociale intelligentie, non-lokale toegang tot
morfogenetische informatie, etc. Ergens in het heelal
kunnen wezens wonen, bij wie de intelligentie al
miljarden jaren geleden tot bloei kwam en die inmiddels
een IQ hebben ontwikkeld van 1000 of meer (of die een
heel eigen IQ systeem hanteren, waarin de menselijke
intelligentie inferieur is). Een psychiater zei eens tegen
een patiënt: ”Meneer, u heeft geen enkele reden om
een minderwaardigheidscomplex te koesteren. U bènt
gewoon inferieur!”
b. Hoe produceren neuronen intelligentie?
We weten absoluut niet hoe de miljarden neuronen
gezamenlijk intelligentie ‘produceren’. Datzelfde geldt
ook voor ons ‘bewustzijn’. Er bestaat dus geen
mogelijkheid om de werking van deze intelligentie tot op
het neuronenniveau te analyseren, laat staan het
eonische niveau daaronder, in de ‘binnenkant’ van de
elektronen. Als een mens uit het hoofd uitrekent,
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hoeveel 7 x 38 is, gaan er op een volstrekt mysterieuze
manier miljoenen neuronen aan het werk met al hun
miljarden onderlinge verbindingen en hypersnelle
elektromagnetische interacties. Geven we dezelfde
opdracht aan een computer, dan weten we exact hoe
deze vermenigvuldiging tot stand komt in het geheugen,
de schuifregisters en de CPU (Central Processing Unit).
Deze duidelijkheid bestaat in de hersenwerking dus
helemaal niet. In feite is intelligentie een groot mysterie,
evenals het bewustzijn; beide zijn ‘emergente’
verschijnselen vanuit een onbegrepen en extreme
complexiteit. De term ‘emergent’ is een verhullende
semi-wetenschappelijke term, die betekent: we weten
dat het gebeurt, maar we begrijpen er niets van (maar
dat zeggen we liever niet hardop). Het ziet er ook niet
naar uit, dat we dit ooit zullen kunnen begrijpen, omdat
ook de wijze van coderen en gegevensverwerking in ons
brein een mysterie is. Als de eonische theorie
(Teilhard/Charon) juist is, dan speelt de kern van onze
intelligentie en bewustzijn zich af binnen in de eonen (de
‘binnenkant’ van elektronen) en deze aparte tijdruimten
zijn voor wetenschappelijke benadering ontoegankelijk
(transcendent). Dat betekent, dat de kern van
intelligentie en bewustzijn voor ons in technische zin
principieel ontoegankelijk is, behalve in onze eigen
individuele geest; dit ìs onze geest.
c. Intelligentie opnieuw uitvinden.
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Bij de menselijke intelligentie kunnen we deelsoorten
intelligentie
onderscheiden,
zoals
ruimtelijke
intelligentie,
wiskundige
intelligentie,
sociale
intelligentie,
muzikale
intelligentie,
technische
intelligentie, intuïtieve intelligentie, etc. (Zie voor intuïtie
het deeltje K.) De menselijke intelligentie is wat dat
betreft all round: het kan op elk gebied worden ingezet.
Wat er bij de constructie van kunstmatige intelligentie in
feite gebeurt is dat kunstmatige intelligentie geen
nabootsing is van menselijke intelligentie, maar dat we
op deelgebieden van de grond af het proces
“intelligentie” opnieuw uitvinden, machine intelligentie
dus. Daarbij concentreren we ons op deelsystemen van
de menselijke intelligentie, bijvoorbeeld de logische
intelligentie. Ruimtelijke intelligentie is voor computers
een moeilijk gebied, waarschijnlijk omdat de ruimtelijke
dimensies niet in de natuur bestaan, maar alleen in het
menselijke denken (volgens Immanuel Kant). Wij leggen
deze dimensies als een ‘denkraam’ over de
waargenomen beeldpunten heen (we stralen het uit als
een soort ‘radar’) en alleen wat binnen dit raamwerk
past, nemen we waar en construeren we tot een
ruimtelijk bewustzijnsbeeld, na vergelijking met oudere
kennis (‘ideeën’ volgens Plato, ‘archetypen’ volgends
Jung). Computers hebben alleen maar de beeldpunten
op een beperkt tweedimensionaal oppervlakje (de
sensor in het camera-oog) om op af te gaan. Interessant
is daarbij de vergelijking met ruimtelijke intelligentie op
het schaakbord. De ruimtelijke structuur van het
schaakbord is uiterst simpel: een tweedimensionaal vlak
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met daarop 8 x 8 vlaken, c.q. adressen. Dat kan een
computer prima behappen en tot in de diepte
doorrekenen, maar een vierdimensionale ruimte, waarin
de mens leeft, is voor AI een groot struikelblok. Voor
robots is de ruimtelijke oriëntatie dan ook een groot
probleem. Dat heruitvinden van deelsoorten van
intelligentie gebeurt desondanks in een hoog tempo en
duizenden AI-onderzoekers en programmeurs over de
gehele wereld zijn daarmee bezig. Er is geen aanleiding
om te verwachten dat dit ontwikkelingsproces zou
stagneren; het gaat moeizaam, maar wel ‘full speed
ahead’. In het deeltje J. hieronder bestaat er misschien
een soort ‘zelfmoord-scenario’ op deze opmars van AI te
stoppen. Bij de programmering geldt de paradox van
Moravec: “Wat voor mensen gemakkelijk is, is voor
computers moeilijk, en vice versa”.
d. Moet dit lijken op menselijke intelligentie en
menselijke emoties?
Artificial Intelligence wordt vaak gekoppeld aan robots,
al of niet in een semi-menselijk uiterlijk. Men vraagt zich
dan af of deze humanoïden ook gevoelens zullen
hebben: twijfels, angsten, stemmingswisselingen,
emoties, etc. In het proces van AI is het inbouwen en
imiteren van ‘subjectieve gevoelens’ en daarmee
samenhangende tekortkomingen van de menselijke
intelligentie een dure en ook onnodige zaak. Dat zal niet
gebeuren, omdat in de eerste plaats we ook van deze
gevoelens niet weten hoe dat in onszelf en ons brein
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werkt, en in de tweede plaats omdat het een AI systeem
alleen maar verzwakt, d.w.z. afhoudt van de taak die een
AI systeem moet vervullen. Emoties (of iets wat daar in
machinale vorm op lijkt) en andere verstoringen hoeven
in AI systemen helemaal niet aanwezig te zijn. De enige
soort ‘emotie’ die in een computer werkt is zoiets als:
“Op adres 34BE24AZ vertoont schuifregister X17 een
malfunctie 23GB. Gebruik bypass CB12.” Elke ander
nabootsing van menselijk aandoende emoties zijn
bedrog, zoals het inbouwen van een buisje in het oog
van de robot, verbonden aan een tankje van zout water
en geregeld door een digitaal pompje, om tranen van
verdriet na te bootsen. En ‘last but not least’ het kost
ook veel te veel om dat allemaal ‘op menselijke wijze’ te
programmeren en in te bouwen (en wie vult het
tankje?), ook al zouden we het kunnen en willen.
Menselijke emoties zijn in de allereerste plaats typisch
menselijke emoties. In een robot zal een ‘emotie’ nooit
menselijk worden, evenals intelligentie en bewustzijn.
Ook het ‘herkennen’ van menselijke emoties door een
computer zal nooit een echte herkenning worden. Een
echte herkenning van andermans emotie berust
vermoedelijk op de werking van wat men tegenwoordig
spiegelneuronen noemt. Deze neuronen resoneren met
neuronen bij een ander mens, misschien zelfs wel op
basis van eonische non-lokale communicatie. Dat zal
met computers nooit lukken en dus blijft de herkennning
‘fake’.
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e. Het tempo van de programmering
De programmering van AI inclusief en mede dankzij de
zelflerende systemen, gaat voorspoedig en in hoog
tempo. Vooral als de computers zelflerend worden, kan
de ontwikkeling in een kolkende stroomversnelling
terecht komen, zoals Tegmark beschrijft. Waar
honderden programmeurs maanden of jaren aan
programmeren, zou een superintelligente AI-machine in
enkele minuten kunnen volbrengen. Ook de veel
snellere mogelijkheden van kwantumcomputers gaan
hier waarschijnlijk een rol in spelen. Vanaf het begin van
de computers is het programmeren zelf al enorm
versneld door de ontwikkeling van hogere
programmeertalen, waarbij de computer zelf zorgt voor
de conversie van deze programma’s naar machinetaal
(basic assembler en nog dieper de machine in naar pure
digitale coderingen). Ook het wereldwijde netwerk van
computers draagt in hoge mate bij aan de versnelling
van de AI ontwikkeling, omdat deze systemen
wereldwijd gevoed worden met data uit talloze bronnen
en gebruik maken van elkaars vorderingen (bijv. via open
source software). Het is interessant om te zien dat
tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid van de systemen
toeneemt.
Foutloos
en
‘volledig
hack-proof’
programmeren is onmogelijk. Het ‘internet of things’,
waarbij allerlei (ook huishoudelijke) apparatuur aan
internet komt te hangen, trekt een grote wissel op deze
kwetsbaarheid. Aan de andere kant stelt dat ook weer
gerust: als de menselijke hersenen niet toegankelijk
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blijken voor een volwaardig data-interface (volgens de
eonische theorie), dan zijn menselijke hersenen volledig
‘hack-proof’, zolang we geen elektroden in ons brein
toelaten en ze aansluiten op WIFI.
f. Machinale superintelligentie
Als deze ontwikkelingen geen halt toegeroepen wordt
(en daar ziet het ook niet naar uit, want experimenteel
mag alles), dan is de kans dus groot dat de menselijke
intelligentie binnen afzienbare tijd (enkele decennia)
overtroffen zal worden. Machine-intelligentie zal dan,
ook vanwege de computersnelheid, ver over de
menselijke IQ heen gaan. Tegmark noemt dat
superintelligentie.
Deze
superintelligentie
kan
ondergebracht worden in kleine units, misschien wel ter
grootte van een sigarenblikje of een luciferdoosje of
zelfs ter grootte van een USB-stickje. In dat geval kan
deze superintelligentie dus gemakkelijk ingebouwd
worden in allerlei dingen, zoals speelgoedbeertjes,
wasmachines, fietsen, horloges, of onderhuids
geïmplanteerd etc. Het is dus ook zeer wel denkbaar dat
de beelden in het wassen beelden panopticum van
Madame Tussaud worden uitgerust met deze AI units,
zodat de bezoekers een intelligent gesprek kunnen
voeren met hun celebrities, inclusief lipbewegingen,
gezichtsuitdrukkingen en emotiepompjes. Uiteraard
moet dan wel de kunstmatige superintelligentie ietwat
getemperd worden om deze aan te laten sluiten op de
intelligentie van de betreffende celebrity.
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g. Komen AI systemen tot bewustzijn?
We weten, dat ons bewustzijn op een of andere duistere
manier voorkomt (emergeert) uit de miljarden
elektromagnetische interacties per seconde in ons brein
en ons lichaam. Hoe dat werkt, ontgaat ons totaal. Dat
betekent dat we ook geen enkel argument kunnen
opbrengen bij de bewering dat ditzelfde of iets
soortgelijks niet zou kunnen gebeuren bij een
supercomputer. Complexificatie en interiorisatie gaan
gelijk op, zei Teilhard, en hij gaf geen reden om dit te
laten stoppen bij de mens. Dat kan ‘dus’ ook gebeuren
bij AI systemen; ook computers hebben een
‘binnenkant’ die reageert op de steeds complexere
structuur.
Het lijkt mij waarschijnlijk dat een computerbewustzijn,
als het al ontstaat, slechts in de verte vergelijkbaar is
met een menselijk bewustzijn, omdat in ons eigen
bewustzijn ons hele lichaam en alle cellen een grote rol
spelen. Wij hebben dus een typisch ‘menselijk
bewustzijn’, van waaruit het moeilijk of misschien zelfs
onmogelijk is om andere bewustzijnsvormen te
herkennen of te begrijpen. Zo kunnen wij ons heel
moeilijk voorstellen hoe het ‘voelt’ om een mier te zijn,
of een dolfijn, laat staan een nog veel simpeler ding als
een supercomputer. Ook het empathisch vermogen van
een supercomputer naar een mens zal dus altijd zeer
gebrekkig zijn; een computer is de autist bij uitstek. Het
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is dus mogelijk, dat wij, landend op een andere planeet,
daar bewustzijnsvormen en levensvormen tegenkomen
die in letterlijke zin ‘onmenselijk’ zijn en die we niet
zouden herkennen, ook al struikelen we er over.
h. Macht voor supercomputers?
Vanuit een supercomputer gezien kan dit betekenen, dat
hij (of zij of het) moet omgaan met zelfbewust denkende
en intelligente wezens, die op het gebied van IQ op een
‘kosmische schaal’ laag scoren. Op dezelfde manier gaan
de mens om met minder intelligente dierensoorten. Dit
gaat sterker spelen als steeds meer macht over aardse
toestanden wordt overgeheveld naar supercomputers,
vrijwillig of gedwongen. In veel gevallen zal de mens die
macht vrijwillig overgeven, zoals bijvoorbeeld bij de
computergestuurde autonoom rijdende auto. De ‘macht
over het stuur’ dragen we dan vrijwillig over en als dit
enkele generaties achter elkaar gebeurt, dat verliest de
mens de kunde om zelf een auto te besturen.
Waarschijnlijk zal in een geheel geautomatiseerde
verkeersstroom een ouderwetse ‘analoog bestuurde’ en
dus onvoorspelbare auto verboden worden vanwege het
grote gevaar. Voor de in ons brein ingestudeerde
algoritmen voor het autorijden geld ook “use it or loose
it”. Als steeds meer computersystemen met macht
worden bekleed (denk aan bankensystemen,
beurshandel, transport, productieprocessen, social
media, etc.), dan zal dit leiden tot een structurele
achteruitgang van diverse (motorische) breinfuncties. Zo
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zal ook het vervangen van rechtstreeks menselijk
contact door contact via social media leiden tot een
verarming van het mens-zijn; een vorm van regressie. In
dit scenario wordt de mens dus steeds meer afhankelijk
van de werking van computersystemen; nog veel meer
dan nu al het geval is.
i. Ethiek voor superintelligente systemen?
Met de komst van superintelligenties die ook macht
uitoefenen, zijn Asimov’s regels30 op slag verouderd,
want de mens maakt dan niet meer de dienst uit.
Menselijke intelligentie is straks niet meer de top en dus
ondergeschikt. Asimov’s regels zijn bedoeld om de
heerschappij van de mens veilig te stellen, maar als de
mens definitief niet meer in de ‘drivers seat’ zit,
verandert dat allemaal. Vandaar dat enkele honderden
AI wetenschappers in de conferenties van Puerto Rico
30

De oorspronkelijke drie wetten van de robotica, opgesteld
door Isaac Asimov:
Eerste Wet: Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of
door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
Tweede Wet: Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door
mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn
met de Eerste Wet.
Derde Wet: Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor
zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede
Wet.
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(2015) en Asilomar (2017) aandrongen op het ‘mens
vriendelijk’ coderen van AI, zodat de supersystemen, die
daaruit voortkomen, ook op de langere termijn
mensvriendelijk zouden blijven. We zouden deze
mensvriendelijkheid bij wijze van spreken ‘in hun DNA
moeten stoppen’ nu we daarvoor nog de kans hebben.
Als zelflerende systemen daarna allesbepalend worden,
is die kans voorbij. Misschien is dit een illusie, een
laatste en vergeefse poging van de mens om zijn
narcistische ‘almacht’ nog even te behouden. Hopelijk
nemen de superintelligenties geen voorbeeld aan de
mens, bijvoorbeeld door ons te behandelen zoals wij
dieren behandelen in de huidige bio-industrie, zoals een
van de onderstaande scenario’s suggereert.
Kortom, de ethiek van superintelligenties hoeft helemaal
niet de ethiek van de mens te zijn. Het is zelfs denkbaar
dat superintelligenties beslissingen moeten nemen, die
tegen de belangen van (enkele of vele) mensen ingaat.
We kunnen daarbij denken aan een straffe
geboortebeperking om de ‘menselijke plaag’ in te
dammen, of massale ontslagen in de zinloze
wapenindustrie. Men kan zelfs redeneren, dat een koele
en heldere besluitvorming door een superintelligentie,
vrij van valse emoties en wazige religieuze zijpaden, een
zegen zou kunnen zijn voor deze aarde, bijvoorbeeld
door het kort houden en verminderen van de menselijke
dominantie over deze planeet, om daarmee ook de
menselijke soort tegen zichzelf te beschermen en te
conserveren.
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J. Elf scenario’s voor de komende eeuwen
Dit alles leidt in het boek Life 3.0 van Max Tegmark tot een
tiental AI scenario’s, die zich zouden kunnen afspelen. Het zijn
geen toekomstvoorspellingen, maar het gaat om een
onderzoek naar mogelijkheden. Uiteindelijk hangt dit af van
keuzes, die de mens zal gaan maken en waarover consensus
wordt bereikt of niet, vooropgesteld dat de menselijk
intelligentie tot deze keuzes in staat is.
1. Libertair utopia: mensen, cyborgs, uploads en
superintelligenties bestaan vreedzaam naast elkaar.
2. Goedwillende dictator: AI heeft de touwtjes in
handen en iedereen vindt dat OK.
3. Egalitair utopia: mensen, cyborgs en uploads leven
vreedzaam samen met gegarandeerd basisinkomen
en afschaffing van persoonlijk eigendom.
4. Poortwachter: een superintelligente AI voorkomt de
opkomst van andere superintelligenties en dit
betekent een halt voor verdere technologische
ontwikkeling.
5. Beschermende godheid: Een alwetende en
almachtige AI geeft alom menselijk voorspoed en
geluk en ‘verstopt’ zichzelf, zodat mensen twijfelen
aan haar bestaan.
6. Verdelgers: AI grijpt de macht en roeit mensen uit op
een manier die wij niet begrijpen.
7. Nazaten: De mens wordt gaandeweg vervangen door
KI’s, maar verlaat de wereld met opgeheven hoofd,
blij en trots op hun elektronische nazaten.
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8. Mensentuin: Een AI zorgt voor een reservaat, waarin
de overgebleven mensen behandeld worden als
beesten in een dierentuin, klagend over hun lot.
9. Orwelliaans 1984: De opmars AI wordt afgesneden
door een door mensen geleide controlestaat, waarin
soorten AI onderzoek verboden zijn.
10. Regressie: Een technologische opmars van AI wordt
voorkomen door terugkeer naar een vroegere pretechnologische staat van beschaving.
11. Zelfvernietiging: De staat van superintelligenties
wordt nooit bereikt, omdat de mens zichzelf voor die
tijd al heeft vernietigd in een mondiale suïcide
(nucleair of biotechnologisch).
K. Intuïtie
Te midden van al deze al of niet vage toekomstverwachtingen
is er ook nog de menselijke intuïtie, die ons iets zou kunnen
duidelijk maken. Volgens Spinoza is de intuïtie de hoogste
menselijke gave en daarom is het interessant om ook
daarover een eventuele ‘machinale’ versie te bekijken. De
vraag is dus: kunnen superintelligenties ook intuïties hebben
of krijgen? Bij de mens zouden we de intuitie kunnen zien als
een contact met het bovenbewuste, de noösfeer, het
kennisveld dat ons allemaal omringt en verbindt. Vanuit de
eonische theorie geredeneerd is dit een kennisveld,
bestaande uit zwermen van eonen, de ‘binnenkant’ van
elektronen, die vrijelijk in en rondom ons zweven en die in
zich alle cumulatieve evolutiekennis dragen. Het contact van
mijn geest met dit kennisveld verloopt dan via ‘non-lokale’
communicatie, een directe en tijdloze overdracht van
informatie tussen met elkaar verstrengelde fotonen en
elektronen. Bij menselijk intuïties veroorzaakt deze informatie
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soms een Aha-Erlebnis of een Eureka moment en dat kan een
doorbraak veroorzaken in ons denken. Enkele grote
wetenschappelijk vorderingen zijn naar men veronderstelt
begonnen met een dergelijk Eureka moment. Zo’n intuïtie is
vaak de apotheose van een intensief denkproces. Het is al
vaker gerapporteerd dat dezelfde intuïtieve denkbeelden op
meerdere plaatsen gelijktijdig opkomen en de eonische
theorie maakt dat ook mogelijk op een natuurkundig
beredeneerbare manier.
Bij computers proberen we zoiets als de noösfeer te imiteren
met ‘the cloud’, het opslagmedium voor internet-informatie,
dat buiten onze eigen computer ligt, opgeslagen in een of
ander computergeheugen waar dan ook ter wereld. Een
computer-intuïtie, voor zover dat zou kunnen bestaan,
zouden we dan kunnen zien als het genereren van een
random adres en het kijken in dit overkoepelende geheugen
op dat adres. Vervolgens leest het AI systeem wat daar zoal
staat. (Dat is vergelijkbaar met het blind openslaan van de
bijbel en het blind wijzen naar een plekje op een bladzijde. De
tekst die daar staat zou dan onzin kunnen zijn, maar het zou
ook een grote wijsheid kunnen bevatten die voor ons op dat
moment belangrijk is.) Of het zou kunnen betekenen, dat er
vanuit dit geheugen (the cloud) een willekeurig stukje info
opgedrongen wordt aan ons KI systeem. Of daar ooit iets
zinvols uit zou kunnen komen, lijkt mij vrijwel onmogelijk; de
info zal meestal helemaal nergens op slaan. Maar je weet
nooit waar een volkomen ‘vrije associatie’ toe kan leiden.
Misschien wel tot iets creatiefs…

I.

Samenvatting
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Het gaat om vijf basale eigenschappen van de mens en veel
andere levende schepsels, die in zekere mate kunstmatig
nagebootst kunnen worden:
1. Bewustzijn
2. Intelligenties
3. Emoties
4. Intuïties
5. Leven
In een levend wezen en in de mens zijn deze eigenschappen
geïntegreerd tot een nauw samenhangend geheel, dat meer
is dan de som van de delen. Een volledige nabootsing van
deze eigenschappen, en i.h.b. de uniek menselijke kant
daarvan, lijkt mij daarom onmogelijk, om diverse redenen
zoals bijvoorbeeld de principiële eonische ontoegankelijkheid
van informatieverwerking in eonen, het brein en lichaam. Als
deze nagebootste kunstmatige eigenschappen verpakt
worden in mensachtige gestalten (humanoïden), dan hebben
we de neiging om de ontbrekende eigenschappen zelf aan te
vullen en net te doen, alsof het hier gaat om een complete
nabootsing. Vervolgens dragen we dan macht en
verantwoordelijkheid over aan deze schepsels en we laten
hen taken verrichten die we eerst zelf deden. Dat kan binnen
enkele generaties leiden tot het ‘ontleren’ van vaardigheden
(regressie, ‘use it or lose it’).
Veel van de bovenomschreven toekomstverwachtingen zijn
ook intuïties of een combinatie van intuïtie en beredeneerde
trends. Het Omega punt van Teilhard, ingetekend als vervolg
op de bewustzijnslijn,
is in hoge mate intuïtief en
aangedreven vanuit zijn christelijke geloof. Dat zou dus als 12 e
punt aan het lijstje van scenario’s kunnen worden
toegevoegd: een optimistische en religieuze variant, waarin
“alles sal reg kom”. Voorlopig is het hele veld van
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mogelijkheden nog zodanig complex, dat we over onze
toekomst alle reden tot bezorgdheid hebben. Dat was voor
Tegmark ook de voornaamste overweging om het boek ‘Life
3.0’ te schrijven en waarvan Stephen Hawking zei “Dit is de
belangrijkste discussie van onze tijd”.
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