Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 3

Peter H. Fraser en Harry Massey
in samenwerking met Joan Parisi Wilcox

Het veld van het
menselijk lichaam
ontcijferd
De nieuwe wetenschap
van informatie als geneeswijze

Uitgeverij Akasha

Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 5

Inhoud

Opmerkingen vooraf 11

Dankbetuigingen 13

Inleiding 15

Deel 1 De aard van het lichaam
1 Het universum van het lichaam 29

1.1
1.2
1.3
1.4

De kracht van informatie 32
Het onderzoek van het biologische lichaam 35
Het onderzoek van het lichaam op kwantumniveau 43
De biologie van de informatie 47

2 De microwereld en de macrowereld 55

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Klassieke fysica en kwantumfysica 61
Die vreemde kwantumwereld 62
Dat het licht moge schijnen in de kwantumduisternis 64
Onrust in kwantumland 70
Non-lokaliteit: spookachtige actie op afstand 73
Waar kwantumfysica en klassieke fysica elkaar
ontmoeten 74
Het einde van de fotonen? 76

Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 6

3 De intelligentie van het lichaam 79

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Biofotonen 88
De cel 90
De bindweefselmatrix 93
Microtubuli 94
Het perineuraal systeem 95
Het immuunsysteem 97
Coherente velden 98

Deel 2 De geboorte van Nutri-Energetics Systems (NES)
4 Wegzakken in ziekte 105

5 Een kijkje in het virtuele lichaam 117

6 De Californische samenwerking 141

7 De droom wordt werkelijkheid 157

8 NES en de grenzen van de fysica 171

8.1
8.2
8.3

Wetenschap als een vat van concurrerende ideeën 172
Milo Wolﬀs ruimte-resonantietheorie 177
NES en de ruimte-resonantietheorie 184

Deel 3 Het NES-model van het HBF
9 Een overzicht van het HBF 193

9.1
9.2

Hoe jouw HBF functioneert 194
Noodzakelijke vereisten om het HBF op te bouwen 196

Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 7

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

Het grote lichaamsveld 198
Hoe NES je HBF analyseert 199
De rol van de NES-infoceuticals 205
De NES-scan en de dynamica van het HBF 207
De belangrijkste systemen van het HBF 209
Samenvatting 215
Een NES-casus: Randolph 218

10 De informatiestroom in je lichaam en HBF 221

10.1 De logica van het bio-energetisch healen 223
10.2 De energetische werkelijkheid van het fysische lichaam 230
10.3 Een NES-casus: Helen 244

11 Invloeden van het Big Field 245

11.1
11.2
11.3
11.4

Aardkrachten en aardvelden 246
NES en de aardvelden 250
Het veld van de Polariteit 256
Een NES-casus: Rosa 257

12 De Energetische Drivers 259

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17

Energetische Driver 1: Bron-driver 263
Energetische Driver 2: Inprinter-driver 265
Energetische Driver 3: Cel-driver 266
Energetische Driver 4: Zenuw-driver 267
Energetische Driver 5: Circulatie-driver 269
Energetische Driver 6: Hart-driver 270
Energetische Driver 7: Long-driver 271
Energetische Driver 8: Maag-driver 272
Energetische Driver 9: Spier-driver 275
Energetische Driver 10: Huid-driver 276
Energetische Driver 11: Lever-driver 278
Energetische Driver 12: Nier-driver 279
Energetische Driver 13: Immuniteit-driver 280
Energetische Driver 14: Milt-omentum-driver 281
Energetische Driver 15: Pancreas-driver 283
Energetische Driver 16: Bot-driver 284
Een NES-casus: Heidi 285

Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 8

13 Inzicht in de Energetische Integrators 287

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Frequentie en fase 289
De grote lichaamsgolf ten opzichte van het grote HBF 297
De NES-visie op de zichtbare aura 299
Energetische Integrators, bewustzijn en emoties 301
Een NES-casus: Paula 309

14 De Energetische Integrators 313

14.1 Energetische Integrator 1:
Neurosensorische/dikke-darmmeridiaan 313
14.2 Energetische Integrator 2: Hart/longmeridiaan 315
14.3 Energetische Integrator 3:
Slijmvliezen/dunne-darmmeridiaan 318
14.4 Energetische Integrator 4:
Neurotransmitters/hartmeridiaan 320
14.5 Energetische Integrator 5:
Lymfatisch systeem/blaasmeridiaan 323
14.6 Energetische Integrator 6: Nier/niermeridiaan 327
14.7 Energetische Integrator 7:
Bloedveld/galblaasmeridiaan 329
14.8 Energetische Integrator 8: Microben/levermeridiaan 332
14.9 Energetische Integrator 9:
Schildklier/drievoudige-verwarmermeridiaan 335
14.10 Energetische Integrator 10:
Bloedsomlooop/hartmeridiaan 337
14.11 Energetische Integrator 11: Beenmerg/maagmeridiaan 339
14.12 Energetische Integrator 12: Shock/miltmeridiaan 342
14.13 Een NES-casus: Jake 345

15 De Energetische Terrains 347

15.1 De NES-theorie van de Energetische Terrains 348
15.2 Energetische Terrain-infoceuticals en Energetische
Terrains in de NES-scan 350
15.3 De dynamica van de vorming van het Energetisch
Terrain 353
15.4 De Energetische Terrains in een oogopslag 359
15.5 Een NES-casus: Cass 365

Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 9

16 De Energetische Stars 367

16.1 Energetische Star 1: Lymfatische immuniteit en straling in
het algemeen 368
16.2 Energetische Star 2: Geheugeninprinter 369
16.3 Energetische Star 3: Zenuwfunctie 371
16.4 Energetische Star 4: Drievoudige holten 372
16.5 Energetische Star 5: Auto-immuun 373
16.6 Energetische Star 6: Bloedsomloop/lipiden 375
16.7 Energetische Star 7: Spieren/enzymen 375
16.8 Energetische Star 8: Emoties-ontspanning 376
16.9 Energetische Star 9: Shock – auditieve verwerking 377
16.10 Energetische Star 10: Stress – visuele verwerking 378
16.11 Energetische Star 11: Mannelijke energie 379
16.12 Energetische Star 12: Vrouwelijke energie 380
16.13 Energetische Star 13: Koolstof-zuurstof-waterstof 380
16.14 Energetische Star 14: Celmetabolisme 382
16.15 Energetische Star 15: Zware metalen 383
16.16 Een NES-casus: Mark 383

Tot slot: een nieuwe richting bij het healen 387

Meer informatie 391

Verklarende woordenlijst 393

Noten 403

Bibliografie 421

Trefwoordenregister 427

Het veld van het menselijk lichaam BW_- 17-06-10 12:16 Pagina 15

Inleiding

Wanneer je aan je lichaam denkt, denk je vermoedelijk aan de
substantie ervan en zijn gewicht – het vlees, de spieren, de
botten. Wanneer je aan ziekte denkt, vraag je je af: welke ziekte
heb ik toch onder de leden? – vrij letterlijk sprekend in fysieke
termen over de echte leden van je lichaam. Je knie of elleboog is
gevoelig. Je hebt keelpijn. Je maag is verstoord. Je hoofd klopt.
Het gaat tegen de intuïtie in om je je lichaam op afzonderlijke
niveaus voor te stellen, zoals op het niveau van cellen, moleculen
of atomen. Je zult waarschijnlijk nooit iemand met diabetes
erover horen klagen dat ‘zijn bètacellen slecht werken’.
Je begrijpt wat we bedoelen: het is voor ons bijna onmogelijk
om ons lichaam als een enorm netwerk van cellen en moleculen
te bekijken, laat staan als een web van op elkaar inwerkende
deeltjes en golven. Het is echter het mooie mysterie van de
natuur dat golven en deeltjes op ons meest fundamentele niveau
precies datgene zijn wat wij in werkelijkheid zijn.
Om deze realiteit te kunnen bevatten, hebben we een probleem
van waarneming en schaalgrootte, want voor ons dagelijks leven
lijken deeltjes en golven niet relevant te zijn. Nu leert de
kwantumfysica ons dat alles onderling verbonden is – de wereld
is een enorm netwerk van onderling verbonden verhoudingen.
We delen ons op eigen risico in vakjes in. Zo dachten we
bijvoorbeeld ooit dat het lichaam werkte als een machine, die
zichzelf onafhankelijk van de geest reguleerde. Onderzoek heeft
nu bewezen dat gedachten, geloofsovertuiging, emoties en
gedrag de functies van onze cellen, onze organen en ons
immuunsysteem diepgaand beïnvloeden – functies die essentieel
zijn voor onze gezondheid en algemene gevoel van welzijn. De
wetenschap bracht een nieuwe geest-lichaamgeneeskunde voort,
en we kunnen niet meer ontkennen dat bepaalde immateriële
aspecten van ons wezen, zoals gedachten, geloof, hoop en
wensen, de chemie van ons lichaam kunnen veranderen.
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We kunnen ons niet meer veroorloven om het netwerk van
verhoudingen te negeren dat zo ongeveer alles bepaalt wat wij op
het fysische niveau zijn.
Binnen dit nieuwe referentiekader kan onze zoektocht naar
een nog dieper inzicht in ons lichaam en onze gezondheid
beginnen. Hierdoor worden we gemotiveerd om de
mechanismen, processen, regels en verhoudingen te vinden die
de staat van ons zijn bepalen. Door het werk van vernieuwers
zoals Peter Fraser* kunnen we de verschillende aspecten van het
lichaam beginnen te ontrafelen, zoals de schillen van een ui
worden afgepeld, van macro- tot op microniveau, en dan nog
dieper tot op subatomair niveau. Op ieder niveau vinden we een
radicaal ander lichaam. Hoe dieper we gaan, hoe minder
substantie het lichaam heeft op dat niveau. De weefsels en de
organen gaan over in moleculen en atomen, die, wanneer je er
dieper in doordringt, op hun beurt overgaan in nevelige wolken
van subatomaire deeltjes, de ene echt en de andere virtueel. Die
virtuele deeltjes komen plotseling uit het niets tevoorschijn om
in een zucht weer in het niets te verdwijnen.
Bij het bestuderen van het subatomaire gebied vinden we dat de
hersenen, het bloed en de beenderen van het lichaam
onderworpen zijn aan onzichtbare krachten, velden en deeltjes,
waarvan de interacties niet alleen aan het menselijk lichaam
maar aan alle materie ten grondslag liggen. De moleculen
bestaan uit atomen, die op hun beurt uit subatomaire deeltjes
bestaan, zodat onze lichamen niet alleen worden bestuurd door
de wetten van de dagelijkse scheikunde maar ook door de
paradoxale principes van de kwantumelektrodynamica.
Wanneer we deze niveaus van het lichaam onderzoeken,
nemen onze praktische vragen naar het schijnt de boventoon
boven het metafysische. Hoe ontstaat een denkend, voelend,
creatief, intelligent menselijk wezen vanuit de mist van de
kwantumdeeltjes? Waar is de grens waarbij de deterministische

* Het samenwerken van verschillende auteurs aan een boek leidt tot enkele
vreemde situaties in het verhaal, zoals het gebruiken van voornaamwoorden die
duidelijk zullen maken wie van ons op bepaalde momenten in de tekst ‘spreekt’.
Dit wordt vooral een probleem in deel 2, waarin we het verhaal vertellen van onze
individuele reis naar gezondheid en onze samenwerking om NES op te bouwen.
Om het verhaal gemakkelijker te maken hebben we er daarom eenvoudigweg voor
gekozen om in de tekst naar onszelf te verwijzen met onze voornaam.
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wetten van de scheikunde overgaan naar de eigenzinnige,
probabilistische wetten van de kwantumfysica? Op welk niveau
van het zijn krijgt ziekte voor het eerst vat – op het kwantumniveau van de elektronen en de fotonen of uitsluitend vanaf het
niveau van het desoxyribonucleïnezuur (DNA) en de cellen?
Bestaat er zoiets als ‘kwantumgezondheid’ en, als dit zo is,
hebben we er enige invloed op? Welke mechanismen zorgen
ervoor dat ons organisme van gezondheid naar ziekte en terug
naar gezondheid gaat? Dit zijn maar een paar vragen van de
honderden die onderzoekers in biologie en geneeskunde ertoe
aanzetten om dapper verder te gaan en het inzicht in de werking
van het lichaam uit te breiden en binnen dit proces een nieuw
soort gezondheidszorg te creëren.
Nutri-Energetics Systems (NES*) – het systeem van
gezondheidszorg dat het resultaat is van Peter Frasers decennialange onderzoek en zijn samenwerking met Harry Massey –
bereidt de weg voor deze gezondheidsrevolutie van de 21ste
eeuw voor. Hun model van het menselijk lichaamsveld (Human
Body-Field, afgekort HBF) integreert fysica en biologie om een
overweldigende nieuwe visie op de werking van het lichaam te
onthullen. Peters onderzoek gedurende de afgelopen 25 jaar
heeft ons inzicht uitgebreid in hoe het lichaam twee onderling
afhankelijke aspecten heeft: het biochemische (als basis van de
meeste moderne westerse geneeskunde) en het bio-energetische
(als domein van de alternatieve en complementaire
geneeskunde).
Het lichaam en zijn fysiologie worden gestimuleerd door
energievelden, in NES Energetische Drivers genoemd, die
ontstaan vanuit de organen overeenkomstig de ontwikkeling van
een foetus. Kanalen, die op de meridianen lijken, in NES
Energetische Integrators genoemd, coördineren de informatie
die miljoenen chemische processen aanstuurt, ervoor
zorgdragend dat de correcte informatie de speciﬁeke plaats in
het lichaam bereikt op het juiste moment dat ze daar nodig is.
Bio-energetische velden, in NES Energetische Terrains genoemd,
geven vorm aan een omgeving in de weefsels waartoe ziekteverwekkers, zoals virussen en bacteriën, worden aangetrokken

* Het acroniem NES wordt uitgesproken als één woord, zoals ‘Tess’.
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wanneer we daaraan worden blootgesteld. De Energetische Stars
vormen mininetwerken van informatieroutes in het lichaamsveld
die zich naar vervormingen richten die in verband worden
gebracht met speciﬁeke fysiologische problemen. Volgens het
NES-model heeft alles wat enige betekenis heeft in het fysieke
lichaam in termen van gezondheid zijn tegenhanger op het
gebied van energie en informatie. We kunnen het energetische
milieu van ons lichaam ontdekken, controleren en veranderen en
kunnen zo de staat van onze gezondheid direct beïnvloeden.
Door de geschiedenis heen hebben mystici en helers altijd
beweerd dat wij ‘energetische wezens’ zijn. De geschiedenis van
deze overtuiging wordt in talloze boeken en op talloze websites
verteld, zodat we deze hier niet opnieuw zullen bekijken.
Wanneer je gemotiveerd bent om in deze lange geschiedenis te
verdiepen, kun je met de traditionele Chinese geneeskunde en
het Indische ayurvedische systeem beginnen. Er zijn werken van
individuele pioniers en zieners, zowel oude als moderne, die zich
toegelegd hebben op het verbeteren van ons inzicht in de diepere
energieën van het lichaam. Moderne artsen, wetenschappers en
onderzoekers in dit verband zijn onder andere Edwin Babbitt,
Harold Saxon Burr, Albert Szent-Györgyi, Ryke Geerd Hamer,
Royal Rife, Samuel Hahnemann, Reinholdt Voll, Helmut
Schimmel, Wilhelm Reich, Ida Rolf, Robert O. Becker, Freeman
Cope, Herbert Fröhlich, James Oschman, Fritz-Albert Popp,
Mae-Wan Ho, Walter Schempp, Peter Marcer, Edgar Mitchell,
William Tiller, Candace Pert en Bruce Lipton.
Het grootste deel van het onderzoek naar biofysica kende
een min of meer fragmentarisch verloop, met onderzoekers die
één klein aspect van de bio-energie van het lichaam
onderzochten. Er zijn weinig pogingen gedaan om een
integratiemodel te vormen van onze energetische fysiologie, dat
we in NES het Human Body-Field (menselijk lichaamsveld)
noemen. Het model dat hier het meest bij in de buurt komt, is
dat van de traditionele Chinese geneeskunde. Ondanks zijn
gedetailleerde uitwerking legt echter zelfs het Chinese systeem
geen duidelijk verband met het moderne biochemische begrip
van het lichaam. Het NES-model van het HBF voorziet voor het
eerst echt in een uitvoerig en coherent verband tussen
biochemie en bio-energie.
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NES is een systeem dat holistisch is in de juiste betekenis van het
woord. Wij verwerpen de duidelijk biochemische processen van
het lichaam niet. Wij verwerpen de waarde van de allopathische
geneeskunde, opgebouwd op dat biochemische kader, niet. Maar
wij tonen aan dat het lichaam meer is dan scheikunde. Het
lichaam heeft een complex energiesysteem dat dienst doet als
hoofdcontrolesysteem voor het biochemische lichaam. Om echt
gezond te zijn – om langdurig welzijn te bereiken – moeten we
vervormingen en blokkades corrigeren in de complexe
energiestructuur die het HBF is.
Het HBF is een zelforganiserend, zelfbesturend, intelligent
systeem dat de informatiestroom van het lichaam stuurt. Die
informatie is essentieel voor de genetische, chemische en
fysiologische processen in het lichaam. Om het NES-model van
het HBF te begrijpen moet je in zekere zin de biologie aﬂeren.
Je moet de nadruk die je legt op het stellen van de diagnose van
een ziekte op basis van haar symptomen opzij schuiven. De
symptomen zijn een gevolg van een verstoring van de biochemie.
De chemie wordt echter gedreven door de interactie van
subatomaire deeltjes en golven. De meeste holistische
behandelaars zullen je vertellen dat de oorsprong van ziekte op
het vlak van energie en informatie in je lichaam ligt.
Het NES-onderzoek stelt ons vandaag de dag in staat om een
model van het HBF in detail te beschrijven en vast te stellen hoe
het functioneert – hoe goed of slecht het de energie en de
informatie beheert die de biochemie van het lichaam bepalen.
Wij hebben een biotechnologie gecreëerd, het NES-Pro en NES
ProVision System geheten, die problemen in het HBF ontdekt en
zowel hun ernst als de prioriteit van hun correctie aangeeft. We
hebben ook een productielijn van gecodeerde vloeibare remedies
ontwikkeld, die we infoceuticals noemen, die het HBF direct
kunnen beïnvloeden. Op die wijze corrigeren we de manier
waarop de essentiële informatie voor het fysische lichaam wordt
verwerkt. Het resultaat is een geheel nieuw genezend systeem
dat in harmonie met het biochemisch systeem van het lichaam
werkt en dat direct de eigen zelfhelende vermogens van het
lichaam aanspreekt.
Hoewel nog een enorme hoeveelheid onderzoek gedaan
moet worden, geloven we dat het NES-model van het HBF het
aanbreken van een nieuw tijdperk in de gezondheidszorg
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