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Subject: The equivalence of energy and information in a natural Larsen loop

De fenomenologie (Edmund Husserl) gaat ervan uit  dat ervaring de bron is van alle kennis.  
Intuïtief kunnen we dan de werkelijkheid ervaren, zonder er een bijzondere waarde of verdienste 
aan toe te wijzen. Een valkuil in een fenomenologische wereld is echter dat door ervaring (empirie) 
een fenomeen als ware het een bestaande entiteit gezien kan worden. Bijvoorbeeld iets dat beweegt 
kan worden gezien als een fenomeen. Maar de als de informatie over die beweging wordt omgezet 
in  waargenomen  massa  met  energie  zoals  beta  wetenschappers  dat  doen  als  ze  iets  empirisch 
onderzoeken, dan  kennen ze teveel gewicht toe aan de handeling van het verplaatsen. Vanaf dat 
moment  zijn  de  beta  wetenschappers,  meestal  positivisten,  gedetermineerd  want  ze  'zien'  het 
omgezet zijn van informatie in energie plus massa als voldongen feit. De positivisten geloven dan 
dat de fenomenen bestaande entiteiten zijn geworden. Gezien vanuit de fenomenologie zijn dat dus 
illusies. De voldongen geachte feiten zijn op zich dus dogmatisch en dat betekent dat een terugkeer 
naar de 'echte wereld'  van de verschijnselen – waarin je het beste maar stil  kunt blijven zitten, 
vraagt  om een  paradigma verschuiving. In meer algemene zin komt alles er op neer dat de beta 
wetenschappelijke feiten, verkregen door ervaring, specifiek menselijk en dogmatisch zijn, maar 
zeker niet natuurlijk. Zo lijdt het geen twijfel dat op een dag de fysica samen met de mens zal  
verdwijnen. Maar de natuur zal blijven bestaan als zijnde een “Ding an Sich” (Kant). Natuurkunde 
is dan ook een luchtkasteel (Abelard), iets dat duurt zo lang als het duurt. Hieronder geven we een 
aantal van de meest in het oog springende bèta-wetenschappelijke misvattingen. De bron van deze 
uiteraard zijn de zintuigen, zoals men kan verwachten.

Stel je bent positivistist en je besluit op een dag dat de dingen die je visueel waarneemt een 
bepaalde massa hebben. Zeker is dan dat je gezien vanuit de fenomenologie de massa met een orde 
van grootte  overschat  omdat  het  oog op zichzelf  al  een product  is  van de  fenomenologie.  Het 
sensorisch deel van het oog is een vlak 3-D oppervlak (10 ³) gemonteerd in een 4-D 3-Sphere (10 )⁴  
waardoor de waargenomen massa vermindert met een factor 10. De kans dat massa bestaat is dus 
minder  dan  5  procent  (p  <(0,1)/2).  De  factor  p  vertegenwoordigt  hier  dus  tevens  de  absolute 
statistische kans dat verschijnselen geen massa bezitten (p> 0,95). Deze berekening is geenszins 
hypothetisch omdat de klassieke fysici het resultaat in zijn geheel kunnen bevestigen. Ze hebben 
namelijk empirisch allang vastgesteld dat meer dan 95% van de universele massa ontbreekt. De 
conclusie moet dus zijn dat er inderdaad niet zoiets als massa is. De waarneming van massa door de 
natuurkundigen kan dus als zijnde een illusie worden beschouwd omdat ze teveel betekenis hebben 
toegekend aan het fenomeent.  De p-waarde laat ons overigens wel zien zien dat een fenomeen 
verdwijnt op het moment dat het verschijnt. Ool geeft de p waarde aan dat het denken op zich dat  
iets beweegt ook al een illusie is. Omdat verschijnselen niet  bewegen als ze verdwijnen op het 
moment dat dreigen te verschijnen. Dat komt overeen met de voorstelling van onbewogen beweger 
van Aristoteles. Het suggereert tevens dat het universum noch een begin noch een einde heeft.

Lange tijd  geleden al  toonden de filosofen uit  Elea met  hun pijl  paradox al  aan dat  de 
'dingen' stilstaan in een wereld van verschijnselen. Positivisten betwijfelen dat nog steeds en denken 
dus  dat  alles  in  beweging  is.  Dankzij  singulariteit  H,  dat  zo  denken  de  positivisten,  die  ooit 
verantwoordelijk is geweest voor het ontstaan van het universum. Maar als dat al zo is dan moet 
ook singulariteit H in het begin hebben stilgestaan. Noch expansie noch bewegen zijn dus blijkbaar 
geldige opties voor singulariteit H. Want zodra de singulariteit actief wordt moet zijn overschot aan 
negatieve 4-D virtuele scalaire energie (bijv. capaciteit -1/C) teruggevoerd worden als positieve 2-D 
kinetische energie (bijv. als stroom met positieve lading C). Dat levert de volgende gelijkheid op: 
H.ΔH = -1/H.ΔH. En dat betekent dat H² = -1. Singularity H is dus tegelijkertijd reëel en imaginair, 



of, zoals wij hierboven werd geconcludeerd H verdwijnt op het moment van opduiken. Het lijkt 
erop dat string theoretici de basisregel van actie = – reactie vergeten hebben. Die regel voorspelt 
ons daarom (zie de factor 0.1 boven) dat snaar fysici met de 2 volgende mogelijke resultaten naar 
voren zullen komen als ze de regel verwaarlozen: ofwel i) met de zwaartekracht (energie) omdat 
massa niet bestaat, plus 10 werelden. Ofwel ii) de zwaartekracht en één imaginaire wereld die ze 
helaas niet kunnen ontdoen van een minteken. Die natuurkundigen zijn dus gedwongen door de 
natuur  om  met  dat  soort  resutaten  te  komen,  en  dat  gedwongen  zijn  en  de  oorzaak  van  dat  
gedetermineerd zijn onderzoeken we hier. 

Singularity H bestaat en bestaat niet, 'dingen' bewegen dus niet. Dit reële fenomenologische 
resultaat toont aan dat inderdaad de zintuigen de positivististen bedriegen. Ze beseffen onvoldende 
dat bewegen en veranderen verschillende entiteiten zijn (Leibniz), in een fenomenologische wereld 
moet  men  er  dus  niet  al  teveel  waarde  of  verdienste  aan  toekennen.  Bijvoorbeeld  stel  dat 
singulariteit H een virtuele 4-D 3-Sphere creëert wanneer hij actief wordt in 3-D. Het betekent dat 
H potentieel in staat is tot -4 / 3 x Pi Calorie per gram-of mol H (-4,18 Cal/Joule) te creëren als  
inderdaad alles stilstaat. Voor de berekening namen we aan dat in 3-D de potentiele expantie van 
een virtueel negatieve 4-D ruimte (calorie, Coulomb) wordt tegengewerkt door potentiële positieve 
kinetische  energie  vanuit  2-D¹.  Als  beta  wetenschappers  met  deze  energieën  interfereren  dan 
moeten ze  uitkomen op de tegengestelde en  anti-afgeleide ratio  4,14 Joule/Cal  (zie  handboek), 
omdat slechts een parameter tegelijk kunnen bestuderen. Zie noot 1 voor het verschil tussen de 
getallen 4,14 en 4,19. Dus wederom blijkt H = -1 / H, want alles staat stil in een fenomenologische 
wereld,  de  wetenschappers  inbegrepen.  Door  te  interfereren  met  de  3-D fenomenen  dwingt  de 
natuur de uitwisseling van calorische of kinetische energie af tegen achtereenvolgens  zijn eigen 
natuurlijke kinetische danwel calorische energie. Deze afgedwongen wisseling van identiteit toont 
aan dat wetenschapper in zijn handelingen volledig gedetermineerd is door de soevereine natuur¹.

Het genoom² is de plaats bij uitstek om te bewijzen dat energie en informatie gelijkwaardig 
zijn,  dat massa niet bestaat, en om te bewijzen dat de natuur de resultaten van de moleculaire 
biologie  bepaald  en  niet  de  moleculair  biologen.  Zo  weten  we  bijvoorbeeld  dat  de  laatsten 
aangetoond  hebben dat ongeveer 80% van het genoom actief is. Iets is echter actief of niet actief, 
de biologen bedoelen waarschijnlijk te zeggen dat ongeveer 80% van het genoom energie verbruikt. 
Bijvoorbeeld bondingenergie ΔH, die overvloedig aanwezig in het genoom. Wil alles stilstaan dan 
nemen we aan dat de energie (ΔH = 18u) en (RNA) massa-energie H (= 6ΔH of 108pm) elkaar 
vernietigen. Dus elk 5/6 oppervlakte-energie (83,3% calorieën) toegevoegd aan het genoom wordt 
tegengegaan door 1/6 verandering van massa van RNA H (calorie). PCR bereikt het omgekeerde en 
tegengestelde¹. Hoe dan ook keer op keer gebeurt er niets omdat 83,3/10 is gelijk aan de empirische 
3-D gasconstante van -8,31 Joule/Cal (of per molH, zie handboek). En de twee 3-D oppervlak DNA 
strengen genereren dan de som van 4,14 + 4,19 (= 8,3,  zie  boven)  Calorie/Joule om de RNA 
informatie te vernietigen¹. Aldus blijkt energie equivalent te zijn met informatie in het genoom. Per 
seconde (Larsen effect) wordt de biologen in deze mechanisering het wereldbeeld (Dijksterhuis) een 
ander beeld voorgetoverd. De door de biologen toegevooerde energie wordt uitgewisseld tegen de 
positieve capaciteit van de natuur. Dus zijn de resultaten van de biologen afgedwongen door de 
natuur. De berekening laat dus zien dat dat 50% informatie wordt uitgewisseld tegen 50% energie, 
wat betekent dat 100% van het genoom actief is. We concluderen dat de veronderstelde RNA/DNA 
de informatie-uitwisseling niets anders is dan een metafysische illusie van de moleculair biologen. 
Iets  dat  duurt  zo lang als  het  duurt.  Dankzij  de inbreng van de  natuur  konden de moleculaire 
biologen hun wetenschap de afgelopen 50 jaar stap voor stap creëren. 

Kortom, de goedgeïnformeerde natuur is soeverein (Spinoza) en goed in staat om zijn eigen 
energiebalans in de gaten te houden. In tegenstelling daarmee verbruikt de mens die energie slechts 



voor het verkrijgen van gedetermineerde informatie, dat wil zeggen door de natuur bepaald en niet 
door de mens zelf. Niet alleen verstoord de mens daarmee het natuurlijk evenwicht (Heidegger, 
Jaspers), hij zal tevens nooit in staat zijn om door te dringen tot zijn eigen “Ding an Sich” (Kant).  
Al zijn pogingen daartoe zijn niet alleen gedoemd om te falen maar ook nog eens ingegeven door 
het soort van hoogmoed dat voorafgaat aan de val (Prediker). Het komt er allemaal op neer dat de  
mens absoluut geen idee heeft wat hij aan het doen is (Socrates, Sextus Empiricus). Door zijn zijns- 
vergetenheid is de mens het zicht op zijn oorsprong verloren (Heidegger). Het beste wat de mens 
dan nog kan doen is niets. Zoals Diogenes bijvoorbeeld.

J Bijman
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Notes

1) Beschouw de algorithmes 3x6ΔH+ 4ΔH =  22ΔH (2-D) en -½ x (8x6ΔH - 4ΔH) = -22ΔH (4-D) 
als  de  basale  componenten  van  een  4D  3-Sphere.  De  negatieve  surplus  energie  –  4ΔH  van 
singulariteit  H verdwijnt in 4-D terwijl  die tegelijk verschijnt in 2-D, waardoor het in 3-D een 
getallen fenomeen ontstaat van aantallen omdat de heen en weer gaande getallen niet gelijk zijn. 
Dat is tenminste de situatie als men er er niet teveel aandacht aan besteedt. Als echter wetenschap-
pers zich ermee gaan bemoeien en in 3-D interfereren met het fenomeen dan laten ze bijvoorbeeld 
H verdwijnen in  4-D en  tegelijk  tevoorschijn  komen in 2-D.  Daarmee is  weliswaar  de getals-
ongelijkheid opgeheven maar de surplus energie gaat nu in de 3-Sphere rondzingen als positieve 
feedback (Larsen effect) waardoor bijvoorbeeld de volgende illusies gegenereert worden:

        2-D: 3-D: 4-D: 
3x7ΔH+1ΔH = 22ΔH         -1⁄2 x (7x6ΔH-4ΔH) = -19ΔH 105x(1/(1+0.036)-4ΔH.10-4) =  96525
Pi = Π + 1⁄2 x 1/4ΔH x 10−2 = 22/7     e = e - 4ΔH.10-3 = 19/7 (Faraday  = 96485C)  

 
We laten hier het ontstaan van de constanten Pi, het grondtal e van de natuurlijke logaritme 

en de eenheid van lading Coulomb zien. Het zijn maar een paar van de illusies (constanten) van de 
in principe oneindige illusions die uit de 3-D lege (le rien, nothingness) 0-ruimte opgewekt kunnen 
worden (Bhaskara I), tenmiste als ze zingevend zijn. Dus door interferentie wordt het fenomeen een 
soort van kader (frame) voor de wetenschapper om hem van alles te laten “ontdekken” dat op de 
een  of  andere  manier  zinnig  is  (Weick).  Andere  illusies  zijn  bijvoorbeeld  de  constanten  e1/2 – 
4ΔH.10-2 = 1.61 en 1/0.61 = 0.61. Deze constanten hebben Fibonnacci en Euler hun wiskunde laten 
ontdekken.  Zo verdergaand betekent  het  eveneens dat  bijvoorbeeld de tijd  (seconde),  fysica en 
wiskunde etc  allemaal mens-specifiek zijn. En dat al deze constanten en de ermee samenhangende 
faculteiten tegelijkertijd met de mens op een dag ook weer zullen verdwijnen. Maar de inspan-
ningen van de wetenschappers eisen wel hun tol. Want de natuur bepaald of bepaalde dingen zinnig 
zijn of niet. 4ΔH als plaatsvervanger van H zingt namelijk rond in een positieve energy feedback 
loop (Larsen effect). En dat betekent dat de wetenschappers de energiebalans in de natuur aan het 
verstoren zijn. 

2) The algoritmes 3x6ΔH+ 4ΔH =  22ΔH (2D) and -½ x (8x6ΔH - 4ΔH) = -22ΔH (4-D) laten zien 
hoe de virtuele -4dH negatieve surplus energie teruggekoppeld wordt als kinetische 2-D positieve 
4ΔH energie (bijvoorbeeld RNA) in 3-D. Er gebeurt dus niets in de 4-D 3-Sphere, alles blijft op zijn 
plaats (Parmenides). De act echter van ΔH verdwijnend in 4-D en tegelijkertijd opduikend in 2-D 
genereert  in  3-D  het  fenomeen  van  een  actief  genoom.  Eenvoudigweg  omdat  de  heen  en 
weergaande nummers  niet  in aantaal  overeenstemmen (Poincaré).  De gemiddelde mens laat dat 
voor wat het is,  echter niet de moleculair biologen waardoor het fenomeen voor hen een frame 
wordt. Vanaf dan is het optreden van de moleculaire bioloog gedetermineerd, want het is de natuur 



die hem gaat laten zien waar en hoe hij zijn noodzakelijke bouwstenen kan vinden. Om hem op die 
manier te laten denken dat het frame waarin hij zich bevindt zinnig is (Weick). Dus 4ΔH wordt 
vervangen door RNA, en de 4-D ruimte wordt herschapen in twee (sense en anti sense omdat alles 
moet stil staan) DNA ketens. Dat is uiteindelijk het model dat voor de bioloog zingevend is. RNA 
gaat als positieve stroom het genoom in (electronen gan naar de negatieve ribosomen) en, na een 
identiteitsverandering, 'vervolgt' de stroom zijn weg langs een van de DNA ketens als negatieve 
capacitance C. De tegenoverliggende keten wordt door de natuur geladen met positieve anti-sense 
capaciteit 1/C (Larsen loop). Dus hier is het dat de vrije wil van de natuur soeverein wordt  over de 
wil  van  de  moleculair  bioloog.  Samen  vormen  de  DNA ketens  een  imaginair  puntvormig  di-
electrisch vacuüm (le rien, nothingness), waaruit elke illusie kan ontsteigen (Bhaskara I). Zolang als 
het  zinnig  is  (gewoonlijk  worden de dingen dus  ontdekt  bij  verassing of  serendipity).  Voor de 
berekeningen zijn de constanten 0.1 (10³/10 ) en 2 belangrijk. En tot slot nog het volgende. Als de⁴  
biologen hun creatie van het genoom – dat als illusie dus de incarnatie is van een fenomeen  - 
voltooid hebben zullen ze uitgekomen zijn op een totaal van 19600 genen ((1.2/1.1)x18000 minus 
ongeveer 40).


