De mogelijkheden van Tachyon
(Uit het uitstekende boek NULPUNTSREVOLUTIE van Benjamin
Adamah)
Hetgeen door progressieve fysici het vacuüm of het energetisch
continuüm wordt genoemd blijkt geen lege ruimte, maar een onuitputtelijk energiepotentieel te zijn. Onder meer Tesla, Schumann,
Greichen, Schauberger, Moray, Gray, Baumann, DePalma, Tewari,
Adams, Lindeman en Bearden slaagden erin deze energie te vangen
en om te zetten zodat je er bijvoorbeeld een elektromotor op kunt
laten draaien. In de jaren negentig van de twintigste eeuw lukte het
een aantal onderzoekers om tachyon-energie op een andere manier
te 'vangen', voor een ander doel. Dit proces wordt tachyoneren of
tachyoniseren genoemd. In Duitsland heeft de bio-energeticus Heiko
Albat dit proces geheelonafhankelijk van David Wagner ontdekt en
een deels overlappende, deels volstrekt originele lijn van
toepassingen uitgevonden. Albat en Wagner zijn de belangrijkste
grondleggers van een nieuwe therapievorm die tachyon-therapie
wordt genoemd. Elk willekeurig voorwerp kan getachyoneerd worden, waarna het geconcentreerd tachyonen vrijgeeft die in levende
organismen een heilzame holistische werking genereren. Tachyoneren komt er in het kort op neer dat de bewegingen in de atomen van
een voorwerp dusdanig worden versneld dat er een soort vortex
ontstaat die tachyon-energie 'aanzuigt uit het vacuiim' en vrijgeeft in
ons tijdruimtedomein. Aldus vindt er een resonantie plaats met de
ongedifferentieerde oerstaat van alle energie en materie (en bewustzijn). Dit klinkt wellicht erg ingewikkeld, maar je kunt je hier iets bij
voorstellen door je de les natuurkunde weer voor de geest te halen
waarbij de docent een bundel wit licht door een prisma liet schijnen
en zo het hele spectrum van regenboogkleuren te voorschijn
toverde. Alle kleuren bevinden zich al in het witte licht, maar zijn
alleen niet als dusdanig zichtbaar omdat hun 'staat van zijn' nog
ongedifferentieerd is. Om ze zichtbaar te maken is een filter nodig,
een prisma of bijvoorbeeld waterdruppeltjes in geval van een regenboog. Het witte licht en het kleurenspectrum zijn op te vatten als
twee condities van één en hetzelfde. Binnen de therapeutische
context is het belangrijkste kenmerk van tachyon-energie dat ze een
alles ordenend vermogen blijkt te hebben en de verstoorde orde in
levende systemen kan herstellen. Maar waarom is dat zo? Dat is een

vraag waar een geheimzinnig waas omheen hangt en die tot dusver
in alle eerdere publicaties over tachyonen óf niet beantwoord is, óf
wel zo schoolwetenschappelijk politiek correct dat we er weinig of
niets mee opschieten.
Het is in de wereld die 'boeken over tachyonen' heet niet afwijkend
om begrippen uit de esoterie te mixen met concepten uit de
kwantumfilosofie. In dit hoofdstuk introduceer ik naast de vaak in
deze context aangehaalde leer van de chakra 's en het menselijk
energielichaam, de astrologische factor.
Resoneren met statische en/of dynamische volmaaktheid
Binnen kwantumfilosofische modellen van de realiteit wordt materie
uitgedrukt in lage trillingen met een grote amplitude. Hoe zwaarder
de materie, hoe groter deze amplitude is. Hoe lichter de stof, hoe
kleiner de amplitude en hoe hoger de trilling. We zien dit ook prachtig in lichtfrequenties. Het spectrum waaiert uit van zeer hoge trillingen, bijvoorbeeld bij ultraviolet, naar veel lagere trillingen, via
paars, blauw, groen, geel, oranje, rood, infrarood et cetera. Via de
talloze studies van de kleuren in de menselijke aura zijn even fascinerende als waardevolle analogieën gelegd naar emoties en bewustzijnsstadia. Zo corresponderen de kleuren van de hogere lichtfrequenties ook met onze eigenschappen en vermogens die ons boven
het egoïstische en dierlijke uittillen of aan het mystiek bewustzijn
grenzen. Groen is gekoppeld aan genezende vermogens, het orgasme en naastenliefde. Blauw is verbonden met communicatieve intelligentie en creativiteit, indigo met helderziendheid, inspiratie, verbondenheid met intermenselijke progressie en welbevinden, en tot
slot is violet verbonden met mystieke eenwording en contact met
gnoëtisch of goddelijk bewustzijn.
De Japanner Masaru Emoto bracht recentelijk via een bijzondere
fototechniek de kwantumrealiteit van de entropie en negentropie in
beeld, van negatieve en positieve emoties, van gedachten, muziek,
substanties of stralingen en de nagalm van gebeurtenissen. Hij
ontdekte dat water letterlijk elke trilling absorbeert en fotografeerde
eindeloos veel ijskristallen die zowel onder positieve trillingen als
onder negatieve trillingen tot stand waren gekomen. Het resultaat
was niet mis te verstaan. De fotografisch vastgelegde trillingen
waren afkomstig uit diverse bronnen, variërend van muziek, bijvoorbeeld klassiek of heavy metal, uitroepen, lettertekens en woorden, sferen, de aanwezigheid van chemicaliën, elektrosmog et cete-

ra. Ik raad je van harte aan zijn unieke fotoboeken eens door te bladeren. Je perceptie van de realiteit zal daarna nooit meer dezelfde
zijn, want Emoto toont op simpele, empirische en invoelbare wijze
aan dat er een allesdoordringende kwantumrealiteit bestaat en dat
we hier elke dag rekening mee moeten houden. Tot zover een klein
stukje voormasseren van je geest om aannemelijk te maken dat materie en geest uit één bron voortkomen en dat alles bestaat uit trillingen. Deze trillingen worden dan weer geordend volgens krachten
van entropie (chaos) en negentropie (harmonie). Kwantumtheoretici
noemen materie soms heel poëtisch bevroren licht.
Scheppende intelligentie (intelligente schepping), emotie en materie
zijn op elkaar aansluitende, elkaar beïnvloedende trillingsvelden
(hypostasen) in een trillingsuniversum en ze zijn daarmee deel van
wat we een universeel bewustzijn of bezield universum zouden
moeten noemen. Dit universeel bewustzijn heeft net als het
menselijk bewustzijn een schaduw die noodzakelijkerwijs bestaat uit
entropische, in essentie centrifugale krachten, ogenschijnlijk
chaotisch, maar een wezenlijk onderdeel van de schepping omdat er
zonder differentiatie, contrast, polariteit en scheiding domweg geen
schepping mogelijk is. Maar het universeel bewustzijn heeft gelukkig
ook een negentropische tegenpool. Die bestaat uit in essentie
centripetale (verbindende) krachten die harmonie en eenheid juist
herstellen. Het zijn respectievelijk de proodos (voortschrijden; het
scheppen als differentiëren van eenheid) en epistrofe (terugkeren
naar eenheid) van de Oude Grieken. In hun gedifferentieerde of
actieve staat vormen deze twee gecorreleerde supercomponenten
van de scheppingsgolf de dynamische ether en de dynamische
volmaaktheid. In hun ongedifferentieerde of passieve staat worden
de proodos en epistrofe met de term aion aangeduid, en vormen ze
de statische ether of statische volmaaktheid.
Terug naar de vraag waarom tachyonen een alles ordenend vermogen hebben en daarmee een holistische genezing kunnen triggeren. Wanneer de trilling steeds maar toeneemt en de amplitude (de
grootste uitwijking van een trillend punt uit de evenwichtstoestand)
steeds kleiner wordt, komen de twee pieken (polen) van de trillingsgolf steeds dichter bij elkaar te liggen. Als de trilling zo oneindig hoog
wordt en de amplitude zo klein dat de pieken (bijna) identiek worden
aan elkaar, wordt er een quasi-statische conditie bereikt waarin
beweging, in plaats van manifest, alleen nog potentieel is. In feite
vindt hier een dimensiesprong of hypostasenwisseling van de trilling
plaats omdat deze trilling annex statische conditie nu een directe

fractal van statische volmaaktheid (aion) is geworden. Deze
statische volmaaktheid, bron en eindsom van alle hypostasen, kan in
'trillingstermen' worden gedefinieerd als een uiterst verfijnde vibratie
met een amplitude van vrijwel nul, een onvoorstelbaar hoge trilling
(frequentie) en een geweldige energie. Deze energie wordt ook wel
aangeduid met nulpuntenergie, een pulserend primair 'elektromagnetisch schuim'.
De term tachyon-energie wordt echter zowel voor nulpuntenergie als
voor vacuümenergie gebruikt. In dit boek knipoogt de term tachyonenergie naar nulpuntenergie waar deze staat voor een resonantie
met statische volmaaktheid (eigenlijk de nullijn of nondimensionaliteit in nulpuntenergie) en naar vacuiimenergie waar
deze resoneert met dynamische volmaaktheid. Tachyon-energie kan
op twee verschillende wijzen holistisch genezen. In het eerste geval
als resonantie met statische volmaaktheid, waarbij er een krachtige,
intrinsiek negentropische puls wordt gegenereerd die orde brengt in
disorganisatie. (Vergelijk dit weer even met de witte bundellicht
waarin alle kleuren van het spectrum bestaan, maar in een nog
ongedifferentieerde staat, zodat er geen frictie of entropie is tussen
de afzonderlijke kleurfrequenties.) Anders gezegd: omdat de
intrinsieke informatie die een tachyon bevat volmaaktheid
communiceert, dat wil zeggen de resonantie met volmaaktheid zelf
is, 'injecteren' tachyonen als het ware in elk organisme, systeem of in
elke meme of situatie een negentropische impuls tot autoorganisatie. Het komt erop neer dat de overpolarisatie tussen de
afzonderlijke spanningsvelden in een systeem wordt opgeheven. En
daarom zien we keer op keer bij zieke organismen die met
tachyonen worden behandeld een toename van het zelfgenezend
vermogen of een vrijwelonmiddellijke genezing.
In het tweede geval resoneren tachyonen niet met statische, maar
met dynamische volmaaktheid en gedragen ze zich als intelligente
energie. Ze resoneren niet passief met de aion, maar met de
intelligentie die actief de juiste verhouding tussen de proodos en de
epistrofe in balans houdt. Er vindt dan een genezing plaats simultaan
aan een bewustwordingsproces waarin duidelijk wordt wat de
oorzaak van de ziekte of klacht is en in welke zogeheten auraschil
zich het epicentrum van de aandoening bevindt. In dit proces is
sprake van een kanDische bijsturing, waarbij je zelf het tempo bepaalt.
De effecten van tachyon-therapie kunnen daarom soms bijna
onmiddellijk plaatsvinden, bijvoorbeeld bij hooikoorts en allergieën,

waarbij soms in enkele minuten een duurzaam en volledig resultaat
wordt geboekt, zelfs in de meest ernstige gevallen. Ook kan de
therapie echter maanden tot enkele jaren in beslag nemen, wanneer
in het healingproces de kern van de klacht onlosmakelijk verbonden
is met ons eigen unieke individuatieproces. Beide varianten van
tachyon-genezing werken, zoals alle vonsten van holistische
energetische geneeskunst, door blokkades op te heffen zodat weer
een gezonde energiestroom door het lichaam mogelijk wordt en de
onbalans en disorganisatie zijn verdwenen. Nu heeft elke energetische genezer het over 'blokkades'. Ik heb echter nooit ergens een
uitleg gevonden van wat energieblokkades precies zijn in een meer
'technische' zin. Hieronder zet ik daarom mijn eigen indruk ervan
uiteen. De begrippen entropie en negentropie, proodos en epistrofe
komen daarbij telkens terug omdat naar mijn eigen (en schaubergeriaanse) opvatting elke blokkade tot een disharmonie tussen deze
twee oerkrachten is te herleiden.
Entropie en negentropie
Negentropie is het tegenovergestelde van entropie. Entropie heeft de
semantische betekenis van 'neigen naar chaos'. Entropie is net als
negentropie een volstrekt natuurlijk verschijnsel en een onmisbaar
onderdeel van de scheppingsgolf. Nu doet zich echter het merkwaardige fenomeen voor dat bijna overal waar menselijke beschavingen ontstaan ook een grote toename ontstaat van kunstmatige
entropie. De taoïsten noemen deze chaosenergie sha qi of shar qi
en definiëren haar als de energie die ontstaat waar yin en yang uit
balans zijn. De kabbalisten spreken van de qlippoth, demonische
krachten die eveneens ontstaan uit een disharmonie tussen mannelijke of initiërende energieën (yang) en vrouwelijke of vormgevende
energieën (yin). Hoewel ze met conventionele meetapparatuur niet
aantoonbaar zijn heeft de eerder genoemde Masaru Emoto met zijn
ijskristallenfotografie en talloze andere experimenten hard wetenschappelijk bewijs geleverd voor zowel het bestaan van entropische (proodische) en negentropische (epistrofische ) energiestromen
als het feit dat deze twee kwaliteiten kunnen stollen in materie.
Sha qi zou je demonische energie kunnen noemen, of qlippotische
energie. Qlippah (enkelvoud van qlippoth) is het kabbalistischHebreeuwse woord voor schaal, schil of schelp. Hiermee wordt een
leeg omhulsel bedoeld, een vorm of instituut dat niet langer deel uit
maakt van het levenproces, maar er zelfs kankerachtig op

parasiteert. Dit klinkt erg abstract, maar iedereen kent het voorbeeld
van het huwelijk waarin twee mensen alleen nog voor de vorm of uit
gewoonte bij elkaar blijven. Van liefde en dus de levende bezieling
van het huwelijk is geen sprake meer en dus is het in wezen dood en
zinloos geworden en zuigt het wederzijds alleen maar energie. Op
grotere schaal is het bekendste voorbeeld de opkomst en val van het
communisme. Het communisme begint met oprechte en terechte
sociale verontwaardiging en eindigt in orwelliaanse en kafkaeske
bureaucratieën waarin je, net zoals je bij christenen doorgaans niets
meer van Jezus tegenkomt, niets meer van de oorspronkelijke
sociale motieven kunt terugvinden.
Hetzelfde doet zich tegenwoordig voor als de vernietiging van de
westerse democratie en beschaving door de zogeheten New World
Order-politiek. Sha qi veroorzaakt stress, ziekte, het uiteenvallen van
georganiseerde structuren, neerslachtigheid, misvorming en
mislukking en een bedorven sociaal klimaat. Een zeer algemeen
voorbeeld van een sha qi-gestuurde situatie is het sickbuildingsyndroom.
Een van de grootste menselijke oorzaken van een explosieve
toename van sha qi-frequenties in onze tijd is naast disharmonische
architectuur de elektromagnetische vervuiling. Dat deze vorm van
vervuiling (ook wel EMF-pollution genoemd) zéér veel meer behelst
dan het niet goed kunnen slapen met een wekkerradio naast je.
Sheng qi is exact het tegenovergestelde van sha qi. Sheng qi is een
positieve energiestroom die juist het gevolg is van een evenwicht
tussen yin en yang in plaats van een verstoring tussen beide. Deze
energie polariseert niet in links of rechts maar houdt het midden aan
en werkt verticaal. Verticaliteit is een door tachyon-pionier David
Wagner veel gebezigde term en hij spreekt zelfs over verticaal
bewustzijn. Een gezond en ongerept natuurgebied of harmonieuze
cultuuromgeving genereert sheng qi. Sheng qi is intrinsiek negentropisch. Sheng qi dient gebundeld te worden om mens dier,
plant, biotoop en de actualiteit van een situatie ten goede te komen.
Bij het zogeheten tachyoneringsproces wordt, zoals ik eerder aangaf, deze bundeling bereikt door de bewegingen binnen een atoom
zodanig te versnellen dat er een 'vortex' ontstaat die de tachyon- !
energie 'aanzuigt', 'concentreert' en uitstraalt. De mensen in OostAzië hebben er al eeuwen geleden diverse niet-kwantumtechnische
technieken voor ontwikkeld. De Indiërs yoga en tantra, de Japanners
reiki en aikido, de Chinezen onder meer qi gong, feng shui, astrologie en acupunctuur. Maar er zijn veel meer culturen en beschavin-

gen die intuïtief besef hadden van deze twee vormen van energie:
entropie en negentropie. De Europese cultuur had (niet heeft) bijvoorbeeld sterke wortels in de Griekse cultuur, de gulden-snede-esthetiek en de pythagorische maatverhoudingen. Bijna alle gebouwen
en planologieën ontworpen tot aan de Tweede Wereldoorlog zijn
opgezet volgens het in de oudheid ontdekte gulden-snedeprincipe,
een universele maat die op het vlak van vormgeving intrinsiek
negentropisch is. Tachyon-energie mag gezien haar unieke negentropische werking worden omschreven als de gulden snede van de
energie. Tachyonen kunnen zonder meer worden opgevat als zuivere negentropie- of sheng qi-golfdeeltjes.
Overzicht mogelijkheden van Tachyonenergie:
o Het wereldenergieprobleem wordt in korte tijd volledig opgelost.
o Het broeikaseffect kan worden afgeremd en mogelijk worden
gestopt voor het echt helemaal te laat is.
o Binnen de geneeskunde openen zich ongekende
mogelijkheden, niet alleen direct, maar het begrijpen van de
wijze waarop tachyonen werken maakt ook een positieve en
vruchtbare uitwisselen en synergie mogelijk tussen oosterse
en westerse geneeskunde.
o De ontstoring met tachyonen van ons elektriciteitsnet zal een
elektrosmogvrije omgeving creëren, waarin:
o Een enorme verbetering van het sociaal klimaat en algeheel
welbevinden mogelijk is binnen zeer korte termijn. Na één
dag kunnen de effecten al merkbaar zijn.
o Een ongekende verbetering van de gezondheid op wereldschaal, een toename van de conditie, een herstel van het immuunsysteem en een enorme reductie van ziekten en
klachten zal plaatsvinden.
o De kans op kanker fors kan worden gereduceerd, zelfs nog
verder dan alleen via elektrosmogontstoring, namelijk door
ook tachyon- en/of Schauberger-technologie in de landbouw
in te zetten ter vervanging van bestrijdingsmiddelen en het
bioveld verstorende ploegmethoden.
o Mogelijk een aanzienlijke verlaging mogelijk is van het risico
op verspreiding van potentieel pandemische ziekten als de
actuele vogelgriep en de vele veeziekten die we hebben
gehad. Onderzocht moet nog worden of tachyon-ontstoring
van kunstmatige elektromagnetische velden de negatieve
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ionenbalans herstelt tot honderd procent van het natuurlijke
niveau.
Er een forse afname is van depressies en agressie.
Er een grote toename te verwachten is van creativiteit en
laterale intelligentie.
Een
enorme
reductie
van
stress
en
slapeloosheidsproblemen zal optreden. Indien ook
lichtvervuiling wordt aangepakt, zou dit dubbel werken.
Door het herstel van de melatoninespiegels het risico op
borstkanker zeer sterk afneemt.
Een herstel optreedt van de natuurlijke resonantie van de
mens met de trilling van de aarde, de Schumann-resonantie,
en de terugkeer van de alfastaat als basisconditie waarin de
hersenen
functioneren.
Dit
zal
leiden
tot
een
herhumanisering en herecologisering van ons collectief
bewuste.
Een rigoreuze vertraging van het verouderingsproces
mogelijk is, alsmede een langer behoud van vitaliteit, een
jeugdig uiterlijk en libido.

Tachyon-emancipatie zal tevens kunnen bijdragen aan:
o Een grote opleving van de economie. Tachyonen en
tachyontoepassingen openen ongekende mogelijkheden
voor de wereldhandel. Wanneer het juk van de plutonomen
is afgeworpen kan binnen sociaal-democratische en scherpe
ecologische kaders worden 'teruggekeerd' naar kapitalisme
met zijn zelfregulerend vrije-marktmechanisme. Het is een
misverstand om kapitalisme met plutonomie te verwisselen.
Plutonomie hanteert een strategie waarbij enkele
superkartels overheden als marketingtool inzetten, de
massamedia als reclamefolders en de mens als een ruwe
grondstof die kan worden geëxploiteerd. Landschapsherstel
op grote schaal. Doordat energie niet meer vanuit grote
krachtcentrales wordt geleverd maar in elk huishouden en
elk bedrijf een vrije-energieconvertor onbeperkt voor de
energie zorgt, kunnen alle hoogspannningsmasten,
windmolenparken en andere uitingen van wansmaak uit het
landschap verdwijnen.
o Decentralisering, herdemocratisering van de samenleving en
het funderen van de bestuurlijke piramide op menselijke
waarden en werkelijke vooruitgang in plaats van op
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plutonome belangen. Dit is een automatisch gevolg van het
bovenstaande punt. Net zoals men tevergeefs heeft
geprobeerd belasting over het internet te heffen, zalook het
heffen van belasting op tachyon-convertoren mislukken.
Een enorme besparing die tachyon-convertoren gewone
huishoudens en bedrijven opleveren op de netto
energiekosten (99%). De daardoor overbodig geworden
administratiegelden en energieheffingen zullen een
ongekende impuls aan het herstel van de economie geven.
Daarbij wordt de economie ook nog eens veel stabieler dan
ze ooit is geweest, doordat de schommelingen veroorzaakt
door de invloed van de prijzen van fossiele brandstoffen,
vooralolie, dan domweg niet meer bestaan. De hier direct uit
voortkomende veel grotere zekerheid over de toekomst heeft
een duidelijk anti-nihilistische potentie. Ze zal daarom zeer
waarschijnlijk positiefwerken op de individuele motivatie van
mensen om verantwoord te bouwen aan hun eigen toekomst
en die van hun kinderen.
Het verdwijnen van de plutonome lobby uit de universitaire
wereld en de kenniscentra. Dit zou de wetenschap
veranderen van een voornamelijk zichzelfperverterend
gebeuren verpakt in administratieve bulshitstructuren in een
enerverende stroom creatieve activiteiten in dienst van
werkelijke vooruitgang voor mens en aarde. Tachyonemancipatie zou de deur openen naar nieuwe kwantum- en
veldtheorieën, veelonderdrukte wetenschappen zouden een
kans krijgen zich te bewijzen en er zou een gouden tijd
aanbreken voor wat betreft studies naar holistische
samenhang, correlaties en synergieën. Ook valt te denken
aan veel meer aandacht voor LENR-field-(koude fusie)
toepassingen, waarmee naar het schijnt zelfs radioactiviteit
onschadelijk kan worden gemaakt, en de vele toepassingen
van radionica, bijvoorbeeld voor het herstellen van
beschadigde ecologische systemen, en de RIFE-oscillator in
de geneeskunde. Kernenergie wordt definitief overbodig en
daarmee verdwijnt ook het atoomafvalprobleem van de
toekomst.
Het oplossen en uiteindelijk beëindigen van het derdewerelddrama dat twee miljard mensen treft, nu de macht van
olie wordt vervangen door onbeperkt voorradige, overal
aanwezige spotgoedkope energie.

