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КВАНТ НО-ХО ЛО ГРАФ СКИ 
ОКВИР ПСИ ХО СО МА ТИ КЕ И 

ДУ ХОВ НО СТИ
ПОТ ПУ НО ИС ЦЕ ЉЕ ЊЕ И  

СПИ РИ ТУ АЛ НА ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА  
БЕЗ МА СКЕ

Сажетак: Пред мет овог ра да је квант нохо ло граф ски оквир за 
хо ли стич ку пси хо со ма ти ку (укљу чу ју ћи ин те гра тив ну ме ди ци
ну и тран спер со нал ну пси хо ло ги ју). Та кав оквир мо гао би има ти 
зна чај не им пли ка ци је за бо ље раз у ме ва ње квант нохо ло граф ских 
ме ха ни за ма по врат не кон тро ле у мор фо ге не зи, и би о ре зо нант не 
при ме не ис це љу ју ћих гра нич них усло ва у пси хо со ма ти ци ба зи ра ној 
на аку пунк ту ри и на све сти. Он ба ца но во све тло и на ду го отво
ре не про бле ме хо ли стич ке уло ге и огра ни че ња (ло кал ног ба лан си
ра ња) аку пунк тур ног си сте ма и (пси хо те ра пиј ске и спи ри ту ал не 
ин те гра ци је ло кал них са др жа ја ин ди ви ду ал не, од но сно пот пу ног 
раз ве зи ва ња од свих тран спер со нал них са др жа ја ко лек тив не) све
сти. И ука зу је на квант нохо ло граф ску при ро ду ду бин ских пси хо
те ра пиј ских сло је ва ма ске по је дин ца, са зда них од ње го вих енер
гет скоин фор ма ци о них бло ка да (ве за но сти) на раз ли чи тим ни во
и ма све сти. Све то је на ли ни ји ожи вље ног на уч ног ин те ре со ва ња 
за ис тра жи ва ње све сти по след њих де це ни ја (уз на го ве шта је ве
ли ке син те зе два мо ду са спо зна је, ра ци о нал нона уч ног и кре а тив
норе ли гиј ског, у окви ри ма про ши ре не квант нохо ло граф ске па ра
диг ме) – са су штин ском уло гом сва ког по је дин ца због ути ца ја и 
бри ге за рас те ре ће ње ко лек тив ног мен тал ног окру же ња. 
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Кључнеречи: квант нохо ло граф ска ин фор ма ти ка, пси хо со ма ти
ка, ду хов ност, аку пунк тур ни си стем, свест

Увод1

Ипоредангажованихогромнихматеријалнихиумнихре
сурса у биомедицинском истраживању и здравственој за
штити,здрављељудијеидаљевеомаугроженомногоброј
нимпси хо со мат ским бо ле сти ма,којеналазеплоднотлекод
данашњег човека изложеног свакодневном стре су.Пошто
савремене парцијалне методе нису показалежељену ефи
касноступревенцији/лечењупсихосоматскихпоремећаја,
нужнојеукључитииметодеин те гра тив не би о фи зи ке,ори
јентисаненахо ли стич ко ле че ње чо ве ка као це ли неанебо
лестикаосимптомапоремећајацелине,имплицирајућињи
хово дубљеквант нохо ло граф ско по ре кло. Уфо ку су ових
хо ли стич ких ме то да јесу аку пунк тур ни си стем и свест,
блиско повезани у хо ли стич кој пси хо со ма ти ци (доводећи
добрзогразвојаинтегративнемедицине2итрансперсонал
непсихологије3)–сабиомедицинскимидеаломхо ли стич ке 
пре вен ци је и кон тро ле / очу ва ња здра вљанасвимнивоима
(окру же ње / ор га ни зам / ор ган ски си сте ми / ор га ни / тки ва 
/ ће ли је).4

Поменутаистраживањасуиналинијипоновнопробуђеног
научногинтересовањазафундаменталноистраживањесве
стипоследњихдеценија5–укључујућиидоприносенаше

1 ОвајрадделимичнојефинансирансредствимаМинистарствазаобразо
вање,наукуитехнолошкиразвојРепубликеСрбије,прекопројектабр.
178027.

2 https://www.imconsortium.org; сајт Кон зор ци ју ма ака дем ских ме ди цин
ских цен та ра за ин те гра тив ну ме ди ци ну, основаног крајем 1990их,
који укључује преко 60 врхунских америчких академских центара и
придружених институција, са циљем трансформисањамедицине кроз
ригорозненаучнестудије,новемоделеклиничкенеге,ииновативнееду
кативнепрограмекојиинтегришубиомедицину,комплексностљудског
бића,суштинскуприродуисцељења,ибогатствотерапеутскихсистема.

3 http://www.atpweb.org; сајтДру штва за тран спер со нал ну пси хо ло ги ју,
које се од раних 1970их бави проучавањемнајвишегљудског потен
цијала,исаразумевањемхолистичкихспиритуалнихитрансцендент
них стања свести (чинећи трансперсоналнупсихологију четвртом си
ломупсихологији,поредпсихоанализе,бихејвиоризма,ихуманистичке
психологије,премаМаслову,једномодњенихоснивача).

4 Grupaautora(1999)An tistres ho li stič ki pri ruč nik: sa osno va ma aku punk tu
re, mi kro ta la sne re zo nant ne te ra pi je, re lak sa ci o ne ma sa že, ae ro jo no te ra pi je, 
au to ge nog tre nin ga i sve sti,Beograd:IASC.

5 http://consciousness.arizona.edu; сајтЦен тра за ис тра жи ва ње све сти,
УниверзитетаАризона уТусону, који је организовао бројнемултиди
сциплинарнеконференције,To ward a Sci en ce of Con sci o u sness,упери
оду 19942015; почев од2016. годинеова конференција је променила
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средине, уз наговештаје појавеве ли ке син те зе двамо ду са 
спо зна је, ин ди рект нора ци о нал ног и ди рект нокре а тив
ног, у окви ри ма про ши ре не хо ли стич ке квант нохо ло граф
ске па ра диг ме6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14 –гдеуло га сва ког по је дин ца
постаје не за мен љи ва због утицаја и бриге за ко лек тив но 
мен тал но окру же ње.Имогупомоћидасхватимодасусве
нашепар ци јал не ра ци о на ли за ци јеипаксамоапроксимације 
фундамен тал нохо ли стич ке ствар но сти,идасусвепо де ле
којенаснајпребезазленораздвајајуапотомспонтанорађају
великеконфликте–тра гич ни не спо ра зумдуховнонезреле
(историјске)епохецивилизације.

Квант нохо ло граф ске осно ве пси хо со ма ти ке

Данас преовлађујућа научна парадигма је да се процеси
рање информација на нивоу централног нервног система

називуScience of Con sci o u sness,имплицирајућидајеистраживањесве
стиушлоуфазунаучнематурације.

6 http://dejanrakovicfund.org;сајтФон да Де ја на Ра ко ви ћа за про мо ви са ње 
хо ли стич ког ис тра жи ва ња и еко ло ги је све сти,сарасположивимреле
вантним ауторовим књигама, зборницима, радовима, саопштењима, и
другимпрепорученимлинковима.

7 Svest: na uč ni iza zov 21. ve ka, prirediliRaković,D. iKoruga,Dj. (1996),
Beograd:ECPD&Čigoja;Постојеидваeнглескаиздања:Con sci o u sness: 
Sci en ti fic Chal len ge of the 21st Cen tury,eds.Raković,D.andKoruga,Dj.
(1995;1996),Belgrade:ECPD.

8 Proc. Wor kshop & Sympo si um Brain and Con sci o u sness, eds. Rakić, Lj.,
Kostopoulos,G.,Raković,D.andKorugaDj.(1997),Belgrade:ECPD.

9 Na u ka – re li gi ja – druš tvo,priredili Jerotić,V.,Koruga,Dj. iRaković,D.
(2002),Beograd:Bogoslovski fakultet SPC iMinistarstvo veraRepublike
Srbije.

10 Re li gi ja i epi ste mo lo gi ja,prirediliJerotić,V.,Arsenijević,M.,Grujić,M.P.i
Raković,D.(2007),Beograd:Dereta.

11Raković,D.(2008)Osno vi bi o fi zi ke,3.izd.,Beograd:IASC&IEFPG.
12 Raković, D. (2008) In te gra tiv na bi o fi zi ka, kvant na me di ci na i kvant no 

ho lo graf ska in for ma ti ka: psi ho so mat skokog ni tiv ne im pli ka ci je, Beograd:
IASC&IEFPG;Постојииeнглескoиздањe:Raković,D.(2009)In te gra ti
ve Bi ophysics, Qu an tum Me di ci ne, and Qu an tumHo lo grap hic In for ma tics: 
Psycho so ma ticCog ni ti ve Im pli ca ti ons,Beograd:IASC&IEFPG.

13Raković,D.(2008)Se ća nja, sno vi, raz miš lja nja: o proš lom i bu du ćem 1984
2007. Na raz me đi ma kvant noho lo graf ske i kla sič nore du ko va ne stvar no sti,
Beograd:IASC&IEFPG.

14Раковић,Д.Квантнохолографскеосновепсихосоматикеидуховности:
Прилогупоредномистраживањунаукеирелигије,Саопштенонаску
пу:Лет ња шко ла Су срет на у ке и ве ре, 1418. октобар2015,Београд:
Правнифакултет,ИнститутзановијуисторијуСрбије,Универзитетски
омбудсман Универзитета у Београду, предавање по позиву, препринт.
Претходносаопштенонаскупу:Ме ђу вер ски окру гли сто Ре ли ги ја, на
у ка, кул ту ра: до при нос свет ских ре ли ги ја на у ци и кул ту ри – вер ска ба
шти на као пред мет ис тра жи ва ња на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду,10.јун
2013,Београд:КанцеларијаомбудсманаУниверзитетауБеограду.
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одигравапосредствомхи је рар хиј ски ор га ни зо ва них и по ве
за них не у рон ских мрежа.15,16,17,18,19Изгледадасеовахије
рархијабиолошкихнеуронскихмрежаспуштасведосубће
лијскогци то ске ле тал ног нивоа,закојинекиистраживачи
верујудапредстављаинтерфејсизмеђуне у рал ног иквант
ног нивоа20–азакојисеиспоставилодауФејнмановојпро
пагаторској верзији квантне механике има ма те ма тич ки 
фор ма ли зам ана ло ганХоп фил до вој не у рон ској мре жи,што
чиниосновуквант не не у рон ске холографије.21,22

Поменута аналогија отвара и додатнофун да мен тал но пи
та ње, како са квант ног паралелно процесирајућег нивоа
настаје кла сич ни паралелно процесирајући ниво, што је
иначеигенералнипроблемвезеквантногикласичногни
воауквант ној те о ри ји декохеренције.23,24Истопитање је
блиско повезано и са фундаменталном природом све сти,
чијаиндетерминистичкасвојствасло бод не воље25,26идруге
холистичкеманифестацијепопутпрелаза свеснонесвесно

15Kohonen, T. (1984) SelfOr ga ni za tion and As so ci a ti ve Me mory, Berlin:
Springer.

16Amit,D.(1989)Mo de ling Brain Fun cti ons: The World of At trac tor Ne u ral 
Nets,Cambridge:CambridgeUniv.

17Haken,H.(1991)Syner ge tic Com pu ters and Cog ni tion,A topDown Ap pro
ach to Ne u ral Nets,Berlin:Springer.

18Pribram,K.(1991)Brain & Per cep tion: Ho lo nomy & Struc tu re in Fi gu ral 
Pro ces sing,Hillsdale:LawrenceErlbaum.

19Peruš,M. andLoo,C.K. (2011)Bi o lo gi cal and Qu an tum Com pu ting for 
Hu man Vi sion: Ho lo no mic Mo dels and Ap pli ca ti ons, Hershey: Medical
InformationScienceReference.

20Hameroff,S.andPenrose,R.(2014)Consciousnessintheuniverse,Areview
ofthe‘OrchOR’theory,Physics of Li fe Re vi ewsvol.11,pp.39–78.

21Peruš,M.(1996)Neuroquantumparallelisminmindbrainandcomputers,
In for ma ti cavol.20,pp.173183.

22Peruš, M. (2001) Multilevel synergetic computation in brain,Non li ne ar 
Phe no me na in Com plex Systemsvol.4,pp.157193.

23Giulini,D.,Joos,E.,Kiefer,C.,Kupsch,J.,Stamatescu,I.O.andZeh,H.D.
(1996)De co he ren ce and the Ap pe a ran ce of a Clas si cal Wo rld in Qu an tum 
The ory,Berlin:Springer.

24Dugić,M.(2004)De ko he ren ci ja u kla sič nom li mi tu kvant ne me ha ni ke,SFIN
XVII(2),Beograd:Institutzafiziku.

25VonNeumann,J.(1955)Mat he ma ti cal Fo un da ti ons of Qu an tum Mec ha nics,
Princeton:PrincetonUniv.Press.

26Stapp,H.P.(2001).Quantumtheoryandtheroleofmindinnature,Fo und. 
Phys.vol.31,pp.14651499.
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и прожимања тела свешћу,27 из ме ње них ста ња свести28, 29
ипре ла зних ста ња све сти30–нужноуказујуданекемани
фестацијесве сти имајудубљеквант но по ре кло.

Сдругестране,какопоказујуквант ноко хе рент не ка рак те
ри сти ке рускоукрајинскешколеми кро та ла снере зо нант
не те ра пи је31,32(високорезонантнимикроталаснисензорни
одговороболелогорганизма,биолошкиефикаснонетермал
номикроталаснозрачењеекстремнонискогинтензитетаи
енергије,изанемарљивимикроталасниенергетскигубици
дуж акупунктурних меридијана), аку пунк тур ни си стем је
јединима кро скоп ски квант ни си стем у нашем телу (док
мозакизгледаипактоније33),сазначајнимпси хо со мат ским 
им пли ка ци ја ма.

Тако би тзв. ме мо риј ски атрак то ри квант нохо ло граф
ске Хоп фил до ве не у рон ске мре же моглибити плаузибилно
тре ти ра ни као пси хо со мат ска ста ња, са здравим психо
соматским стањем каонајједноставнијиминформационим
стањемнајнижеквантнеентропије(саједниммеморијским
атрактором),ипоремећенимпсихосоматскимстањимакао
комплекснијимстањимавишеквантнеентропије(садодат
нимбочниммеморијскиматракторима).34,35

Онда бициљ хо ли стич ких при сту па и тех ни ка ба зи ра них 
на аку пунк ту ри и све стибилоби о ре зо нант но по бу ђи ва ње

27Shimony,A.Onmentality,quantummechanicsandtheactualizationofpo
tentials, in:The Lar ge, the Small and the Hu man Mind, eds. Penrose,R.,
Shimony,A.,Cartwright,N.andHawking,S.(1995),Cambridge:Cambridge
University.

28Al te red Sta tes of Con sci o u sness,ed.Tart,C.(1972)NewYork:Academic.
29Tran sper so nal Psycho lo gi es, ed. Tart, C. (1992) 2nd ed., San Francisco:

Harper.
30Raković,D.,Dugić,M.andĆirković,M.M.(2004)Macroscopicquantum

effects in biophysics and consciousness, Ne u ro Qu an to logy vol. 2, no. 4,
pp.237262.

31Bi o lo gi cal Aspects of Low In ten sity Mil li me tre Wa ves,eds.Devyatkov,N.D.
andBetskiiO.(1994)Moscow:SevenPlus.

32Sit’ko,S.P.andMkrtchian,L.N.(1994)In tro duc tion to Qu an tum Me di ci ne,
Kiev:Pattern.

33Tegmark,M.(2000)Importanceofquantumdecoherenceinbrainprocesses,
Phys. Rev. Evol.61,pp.41944206.

34Raković, D. On bioresonant patternquaattractors and healing boundary
conditions within quantumholographic psychosomatics, in: Proc. NE U
REL2016, eds.Reljin,B.andStanković,S.(2016),Belgrade:IEEESerbia
&MontenegroSection,pp.913.

35Raković,D.Hopfieldlikeholographicframeworkforholisticpsychosoma
tics,in:Symp. Re se arch & Ap pli ca ti ons in Psycho logy, SI CAP 24: Cog ni ti ve 
Cha rac te ri stics of Tran sdi spli na rity. Ap pli ca ti ons in Psycho logy & Psychot
he ra pi es,2426March2017,Timisoara,Keynotelecture,Preprint.
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циљаних палпаторноболних / психолошкитрауматских
меморијских атрактора отвореног акупунктурног система
/ свести–штоомогућавадапочетнимеморијскиатракто
рипсихосоматскипоремећених стања буду једанпо један
резонантнопобуђивани (сличнопо ступ ку од гре ва њауве
штачкимнеуронскиммрежама36),постајућиплићиишири
(и коначно уклоњени) на рачун продубљивања (енергет
скидоминантног) меморијског атрактора психосоматски
здравог стања (акупунктурно палпаторно безболног или
психолошкинетрауматског).

Наистојквант нохо ло граф ској линији,организамбисемо
гао третирати каоквант ноин фор ма ци о на хи је рар хи јаХа
кеновемултинивоске синергетске неуронскемреже спрег
ну тих сло је ваквантнохолографскихХопфилдовихнеурон
скихмрежа (репрезентујућиходговарајућеспрег ну те би о
хе миј ске ен зим ске ак тив но сти37),биорезонантноусаглаше
них посредством меморијских атрактора (у окупационом
базисуквантноконформационихстањаодговарајућихензи
ма).38Тобимоглобитиобјашњењеизасензитивносторга
низманабиорезонантнедијагностикеитерапије,39,40каоиза
некевеомаинтригантнепољемпосредованесамоорганизу
јућегенетскеексперименте.41,42

Тиме би примена пси хо со мат ских те ра пи ја смањивала
квантнуентропију(деградацију)односноповећавалаквант
ну информацију (организацију) отвореног макроскопског
психосоматског система, да би се потом то стање квант
нохо ло граф ски про јек то ва лонанижићелијскинивотако
коригујући екс пре си ју ге но ма у морфогенези,  што може
представљати основу квант нохо ли стич ке ло кал не пси хо
со ма ти ке.43То може бити повезано и са сличним идејама

36HechtNielsen,R.(1990)Ne u ro com pu ting. NewYork:AddisonWesley.
37DelaFuente,I.M.,Cortes,J.M.,Pelta,D.A.andVeguillas,J.(2013)Attrac

tormetabolicnetworks,PLoS ONE,vol.8,no.3,e58284.
38Raković,D.,Dugić,M., JeknićDugić, J.,Plavšić,M., Jaćimovski,S.,Še

trajčić,J.(2014)Onmacroscopicquantumphenomenainbiomoleculesand
cells:FromLevinthaltoHopfield,Bi o Med Res. Int.,2014,ArticleID580491,
9pages.

39Samohin,A.V. iGotovski,Y.V. (2007)Elek tro punk tur naya di ag no sti ka i 
te ra piya po me to du R. Fol la, 5thed.Moskva:IMEDIS.

40Gotovskiy,M.Yu.,Perov,Yu.F.andChernecova,L.V.(2010)Bi o re so nan ce 
The rapy,Moscow:IMEDIS.

41Gariaev,P.P.,Friedman,M.J.,andLeonovaGariaeva,E.A.(2011)Princi
plesoflinguisticwavegenetics,DNA De cip her Jvol.1,no1,pp.1124.

42Montagnier, L.,Aissa, J.,DelGiudice, E., Lavallee, C.,Tedeschi,A. and
Vitiello,G.(2010)DNA wa ves and wa ter,arXIV:1012.5166v1[qbio.OT].

43Raković,D.Škokljev,A.iDjordjević,D.(2009)Uvod u kvant noin for ma ci o
nu me di ci nu, sa osno va ma kvant noho lo graf ske psi ho so ma ti ke, akupunkturo
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оп ште те о ри је си сте ма примењенимнабиолошкесисте
ме,сајошувекотворенимпроблемомемер гент не кон тро
ле виших хијерархијских нивоа над нижим у ког ни тив
ним наукама,44,45указујућинапотенцијалнозначајнуулогу
акупунктур ног си сте ма / све сти иутимпроцесима.

Каорезиме,свихолистичкипсихосоматскиприступиитех
никебазиранинаакупунктуриисвестимоглибибититре
тираникаоквант ноин фор ма ци о не те ра пи је,узнаметање
но вих ис це љу ју ћих гра нич них усло ва у про сто ру енер ги ја
ста ње ЕМ квант ног по љааку пунк тур ног си сте ма / све сти.

Треба додати да је наш квантнохолографски психосомат
скиоквирускладуисатзв.хо ло граф ским принципом,46са
гласнокоме је сваки3Дфизичкисистемизо мор фан холо
графскојинформацијиутиснутојнањеговој2Дповршини,
имплицирајућидабиквант нохо ло граф ска ин фор ма ци ја о 
сва ком те лумоглабитиутиснутаиуњеговомпо вр шин ском 
енер гет скоин фор ма ци о ном сло ју (ау ри, како се то тврди
у различитим традицијама47). Да је аку пунк тур ни си стем 
по ве зан са све шћу и пси хо со ма ти ком, потврђују и ме ри
ди јан ске (пси хо / енер гет ске) те ра пи је (са брзим уклања
њем тра у ма, фо би ја, алер ги ја, посттра у мат ског стре
са и дру гих пси хо со мат ских по ре ме ћа ја48, 49), код којих се
симултани ефекти ви зу а ли за ци је и тап ка ња / до ди ри ва
ња аку пунк тур них та ча ка могу интерпретирати у оквиру
квантнохолографског психосоматског оквира као рас пли
ња ва ње ме мо риј ских атрак то ра психосоматских пореме
ћаја,крозсук це сив но по ста вља ње но вих гра нич них усло ва у 
хи пер про сто ру енер ги јаста ње аку пунк тур ног си сте мапри 
визуализа ци ја ма пси хо со мат ских про бле ма.

Унутарнашегквантнохолографскогпсихосоматскогокви
ра, сугерисан је и тран спер со нал ни ег зо тич ни аспект 

lo gi je i re flek so te ra pi je,Beograd:ECPD.
44Kandel,E.R. (1998)Anew intellectual framework for psychiatry,Am. J. 

Psychi a tryvol.155,pp.457469.
45Szentagothai, J. (1984)Downward causation?,Ann. Rev. Ne u ro sci. vol. 7,

pp.111.
46Susskind, L. and Lindesay, J. (2005)An In tro duc tion to Black Ho les, In

for ma tion and the String The ory Re vo lu tion: The Ho lo grap hic Uni ver se,
Singapore:WorldScientific.

47Vujičin,P.Stanjasvestiuezoterijskojpraksi,u:Svest: na uč ni iza zov 21. ve
ka, prirediliRaković,D. iKorugaDj. (1996),Beograd: ECPD&Čigoja,
постојииенглескаверзија.

48Callahan,R.J.andCallahan,J.(1996)Tho ught Fi eld The rapy and Tra u ma: 
Tre at ment and The ory,IndianWells.

49MihajlovićSlavinski,Ž.(2000)PE AT i ne u tra li za ci ja pra i skon skih po la ri
teta,Beograd.
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енергет скоин фор ма ци о них ко му ни ка ци ја успостављањем
и стабилизовањем енергетскоинформационих канала ви
тал не енер ги је(пра на, ћи, ки…),познатеусвимтрадиција
ма ашироко коришћенеутран спер со нал ним енер гет ским 
те ра пи ја ма (Ајур вед ским, Ћи гонг, Ре и ки…), указујући на
дубљиквантносплетени/квантногравитациониегзотични
аспекттрансперсоналнихенергетскоинформационихкана
ла.50,51Такође, сугерисан је и квазикласични јонски аспект
акупунктурног система, остварен посредством безпрагов
них електричних синапси, за ред величине повећане кон
центрацијеуакупунктурнимтачкамаисазнатноповећаном
апсорпцијомјонаутимтачкама.

Квант нохо ло граф ске осно ве ду хов но сти

На трансперсоналном нивоу, унутар нашег проширеног
квантнохолографскогпсихосоматскогоквира,већпомену
та ана ло ги ја ма те ма тич ких фор ма ли за ма квант нохо ло
граф ске Хоп фил до ве не у рон ске мре же иФејн ма но ве про
па га тор ске вер зи је квант не ме ха ни кеуказујенако лек тив
ну свест каомогућеон то ло шко свој ство са мог квант ног 
ЕМ по ља, чијиме мо риј ски атрак то ри могу бити основа
квантнохо ли стич ке гло бал не пси хо со ма ти ке52 – са зна
чај ним ре ли гиј ско / дру штве ним им пли ка ци ја ма о нужно
ститран спер со нал ног квант нохо ло граф ског ба лан си ра ња 
свих не по жељ них ко лек тив них ме мо риј ских атрак то ра 
(који ће нерепрограмирани временом довести до развоја
психосоматскихболестиилимеђуљудскихсукобауовоји
/илинареднимгенерацијамакојимасетрансперсоналнои
несвеснопреносе).

50Raković,D.Quantuminformational bases and frontiers of psychosomatic
integrativemedicine, in:Proc. NE U REL2014, eds.Reljin,B.andStanko
vić,S.(2014),Belgrade:IEEESerbia&MontenegroSection,pp.105110.
Слично предавање по позиву одржано на: 7th Eu ro pean Con gress for 
Integrative Me di ci ne (ECIM 2014),1011October2014,Belgrade.

51Raković, D. On biophysical energyinformational nature of acupuncture
system,consciousnessandvitalenergy,in:Proc. Spe ech & Lan gu a ge 2015, 
5th Int. Conf. Fun da men tal and Ap plied Aspects of Spe ech and Lan gu a
ge,eds.Sovilj,M.andSubotić,M.(2015),pp.201211.Такођесаопште
нона:Jo int Wor kshop on Qu an tumIn for ma ti o nal Me di ci ne & 1st Ser bian 
Con gress for In te gra ti ve Me di ci ne, 7th Eu ro pean Con gress for In te gra ti ve 
Me di ci ne (ECIM 2014),1011October2014,Belgrade.Сличнопредавање
попозивуодржанона:1st Ru bi con Gro up Con fe ren ce,1113March2016,
London.

52Raković,D. Stress and antistress:Holistic quantuminformational frame
work,withantistressrecommendations,in:Ver bal Com mu ni ca tion Qu a lity 
In terdi sci pli nary Re se arch II, eds. Jovičić,S.,Sovilj,M.andSubotić,M.
(2013),Belgrade:LAAC/IEPSP,pp.587606.
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Заиста, кадапостојетран спер со нал носпле те не бло ка де у
просторуенергијастањеЕМквантногпољаакупунктурног
система / свести (а већлабораторијски тестовиуказујуна
сплетеностсвеститј.екс тра сен зор на ис ку ствау квант ној 
ре ал но сти53,54,55,56,57)–тадатребауклонитиимеморијске
атракторе квантнохолографске мреже повезанесаЕМ
квантнимпољем ко лек тив не све сти (мо ли твом или цир
ку лар ним (пси хо / енер гет ским) те ра пи ја ма, из свих ре
левантних метапозиција да се енер гет скиин фор ма ци о но 
рас пле ту све мен тал не адре се укљу че не у про блем, са ко
начним циљем пот пу ног ис це ље ња од но сно спи ри ту ал не 
ин те гра ци јеличности.

У супротном, спон та не тран спер со нал не ко му ни ка ци је са
разменоминформацијаупрелазнимстањимаиндивидуал
несвестиималебине га тив не пси хо со мат скоспи ри ту ал не 
ефек те,поштобидоводиледогло бал ног трансге не ра циј
ског по ве ћа ња пси хо со мат ских оп те ре ће ња на нивоу ма
кроскопскеквантнепросторновременскемрежеко лек тив
не све сти58,59–итимепредстављалекармички / греховни
мо тор исто ри је.Је ди ни фе но мен ко ји би сма њи вао ова оп
те ре ће ња је сте свепра шта ју ћа мо ли тва и се би и дру ги ма 
(ближњима,непријатељима,умрлима)–ве ро ват но по сред
ством исто вре ме но спи ри ту ал нопо бу ђе них вакуумских 

53Mind at Lar ge: IE EE Sympo sia on the Na tu re of Ex tra sen sory Pe r cep tion 
(Stu di es in Con sci o u sness), eds. Tart, C. T., Puthoff, H. E. and Targ, R.
(2002),2nded.,Charlottesville,VA:HamptonRoadsPubl.

54MindRe ach: Sci en ti fic Lo ok at Psychic Abi lity (Stu di es in Con sci o u sness),
eds.Tart,C.T.andPuthoff,H.E.(2004),2nded.,Charlottesville,VA:Hamp
tonRoadsPubl.

55Radin,D.(2006)En tan gled Minds: Ex tra sen sory Ex pe ri en ces in a Qu an tum 
Re a lity,NewYork:Paraview.

56Jahn,R.G.andDunne,B.J.(2011)Con sci o u sness and the So ur ce of Re a lity: 
The PE AR Odyssey, Prin ce ton: ICRL, и мно ге ар хив ске пу бли ка ци је и тех
нич ка са оп ште ња PE AR(PrincetonEngineeringAnomaliesResearch).

57Jahn,R.G.(1982)Thepersistentparadoxofpsychicphenomena:anengine
eringperspective,Proc. IE EEvol.70,pp.136170.

58Raković,D.Onquantumholographicbasesandfrontiersofintegrativeme
dicine and transpersonal psychology: psychosomatic, epistemological, and
spiritualimplications,in:Proc. 1st Int. Con gress on Psycho lo gi cal Tra u ma: 
Pre na tal, Pe ri na tal & Post na tal Aspects (PTPPPA 2015),eds.Brekhman,G.,
Sovilj,M.andRaković,D.(2015),Belgrade:LAAC/IEPSP,pp.5972.

59Raković,D.Onquantumholographicbasesofpsychophysiologicaldeve
lopmentofachild,in:Psychophysi o lo gi cal De ve lop ment of a Child: Pre na
tal, Pe ri na tal and Post na tal Aspects,eds.Sovilj,M.,Jeličić,Lj.andAdamo
vić,T.(2016),Belgrade:LAAC/IEPSP,pp.307339.Бићерепринтовано
у:Int. J. Pre na tal & Li fe Sci en ces (Spe cial Is sue): Pre na tal & Li fe Sci en ces 
Cen te nary Ant ho logy, 100 Years of Pre na tal Psycho logy: Vi tal Keys to Un
der stan ding the Me a ning in Li fe,edsinchiefTurner,J.R.G.andTurner,T.
G.N.(2018).
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ма кроквант них пор ци ја ви тал не енер ги је (слично спири
туалнопобуђеним и менталноканалисаним Ајур вед ским, 
Ћи гонг, Ре и кии са вре ме ним ис ку стви малокалногитран
сперсоналног исцељења60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71) у мо ли
твомпо ве за ним осо ба ма,каоинде тер ми ни стич ке ин тер
вен ци је у (ина че ин трин сич ноде тер ми ни стич кој / шре
дин ге ров скиуни тар ној) квант нохо ло граф ској ево лу ци ји 
ко лек тив не све сти.Тоостављанајвећипросторзасло бод ну 
во љу и ути цај на бу ду ће пре фе рен ци је–чимеуло га сва ког 
по је дин цапостајене за мен љи вазбогутицајаибригезако
лек тив но мен тал но окру же ње.

Нашквант нохо ло граф ски оквиримплицираидахијерар
хијски делови носе информацију о целини, што асоцира
нахиндуистичкиодносБра ман / Ат ман,каоцелинеиде
лаукомејесадржанаинформацијаоцелини,72омогућују
ћи суптилну квант ноин фор ма ци о ну спре гу раз ли чи тих 

60SwamiSadaShivaTirtha(2007)The Ayur ve da Encyclo pe dia. Na tu ral Sec
rets of He a ling, Pre ven tion and Lon ge vity, 2nd ed., NewYork: SatYuga
Press.

61MasterChoaKokSui(2006)The Ori gin of Mo dern Pra nic He a ling and Ar
ha tic Yoga, InstituteforInnerStudiesPublishingFoundationInc,постојии
нашпревод.

62MantakChia (1983)Awa ken He a ling Energy Thro ugh The Tao,SantaFe:
AuroraPress,постојиинашпревод.

63Rand,W.L.(1998)Re i ki The He a ling To uch, Southfield:Vision.
64Mileković,М.(2010)Re i ki – put ka se bi,2.izd.,Beograd:Booking.
65Brennan,B.A.(1987)Hands of Light: A Gu i de to He a ling Thro ugh the Hu

man Energy Fi eld,NewYork:BantamBooks,постојиинашпревод.
66Davitashvili, D. (1988) Slus ha ju svoi ru ki, Moskva: Fizkultura i Sport,

постојиинашпревод.
67Pearl,E. (2001)The Re con nec tion: Heal Ot hers, Heal Your self,Carlsbad:

HayHouse,постојиинашпревод.
68Grabovoi,G.,Smirnova,S.andJelezky,S.(2012)Met hods of He a ling thro

ugh the Ap pli ca tion of Con sci o u sness,Hamburg:RareWareMedienverlag,
постојиинашпревод.

69Bartlett,R.(2009)Ma trix Ener ge tics: The Sci en ce and Art of Tran sfor ma
tion,Hillsboro:BeyondWordsPubl.

70Kinslow,F.J.(2008)The Sec ret of In stant He a ling,Carlsbad:HayHouse.
71Proc. Symp. Qu an tumIn for ma ti o nal Me di ci ne QIM 2011: Acu pun ctu reBa

sed and Con sci o u snessBa sed Ho li stic Ap pro ac hes & Tec hni qu es,eds.Rako
vić,D.,Arandjelović,S.andMićović,M.(2011),Belgrade:QUANTTES&
HF&DRF.

72Wilber,K.(1980)The At man Pro ject,Wheaton,IL:Quest.
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хи јерархиј ских ни воа у Природи,73, 74, 75, 76што подржавају
аку пунк тур ни си стем и ње го ве про јек ци о не зо не (ECIWO
холографскаконцепција77)иоткрићеквант нохо ло граф ског 
ути ца ја је зич ке ко му ни ка ци је на екс пре си ју ће лиј ског ге но ма
(говорноммодулацијом обасјавајућегласерскогсигнала78),
каоипо ре кло чу де сних кре а тив но сти(ТеслаиМоцарткао
студијеслучаја79,80)ипре де сти ни ра но сти жи вот них пу те
ва и ис ку ше ња (наштауказујусавременаискуствахипно
регресија81алииискустваразличитихтрадиција,82узисти
цањедаихјемо гу ће оп ти ми зи ра ти ду хов ним очи шће њем).

Нашквант нохо ло граф ски оквируказујеинадва ког ни тив
на мо ду са све сти,премајачиниспрегесвесттелоокруже
ње:сла боспрег ну ти квант ноко хе рент ни ди рект ни(уван
те ле снимрелигијско/креативнимпре ла зним и из ме ње ним 
ста њи ма све сти, типа молитве, медитације, сањарења,
луциднихснова ...),и ја коспрег ну ти кла сич норе ду ко ва ни 
ин ди рект ни(уте ле снимперцептивно/рационалнопосре
дованимнор мал ним ста њи ма све сти,типачул не пер цеп ци
је, ло гич ког и на уч ног за кљу чи ва ња ...) – уз усло ве уза јам не 
тран сфор ма ци је (опет Тесла као сјајна студија случаја).83
Овообјашњаваиприн ци пи јел но не а де кват ну ин фор мациону 

73Pribram, K. (1971) Lan gu a ges of the Brain: Ex pe ri men tal Pa ra do xes & 
Prin ci ples in Ne u roPs ycho logy,NewYork:Brandon.

74Bohm,D.(1980)Who le ness and the Im pli ca te Or der,London:Routledge&
KeganPaul.

75Rakočević,M.Univerzalnasvestiuniverzalnikod,u:Svest: na uč ni iza zov 
21. ve ka,prirediliRaković,D.iKoruga,Dj.(1996),Beograd:ECPD&Či
goja,постојииенглескаверзија.

76Koruga,Dj.In for ma ci o na fi zi ka: u po tra zi za na uč nim osno va ma sve sti, u: 
Svest: na uč ni iza zov 21. ve ka,prirediliRaković,D.iKoruga,Dj.(1996),Be
ograd:ECPD&Čigoja,постојииенглескаверзија.

77Zhang,Y.(1987)ECI WO Bi o logy and Me di ci ne: A New The ory of Con qu e
ring Can cer and Com ple tely New Acu pun ctu re The rapy,Beijing:Neimenggu
PeoplePress.

78Gariaev,P.P.(2009)Lin gvi stic he skovol novyi ge nom: Te o riya i prak ti ka, Ki
ev:InstituteofQuantumGenetics.

79Raković,D.Onnatureandcontrolofcreativity–Teslaasacasestudy,in:
CE URWS .org/Vol822,eds.Karabeg,D.andPark,J.(2011),Proc. 2nd Int. 
Wor kshop on Know led ge Fe de ra tion,Dubrovnik,Croatia.

80Holmes,F.(1878)The Li fe of Mo zart In clu ding his Cor re spon den ce,Chap
man&Hall,p.211.

81Newton,M.(1994)Jo ur ney of So uls,Woodbury:Llewellyn,постојиинаш
превод.

82Eliade,M.,Wiesner,H.S.andCouliano, I.P. (1991)The Eli a de Gu i de to 
World Re li gi ons,SanFrancisco:Harper,постојиинашпревод.

83Tesla,N.(1983)My In ven ti ons: The Au to bi o graphy of Ni ko la Te sla,Willi
ston:HartBrothers,постојиинашпревод;уовојкњизирепубликован
јеоригиналнишестоделнисеријалпубликовануElec tri cal Ex pe ri men ter 
Ma ga zi ne(1919).
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ра ци о на ли за ци ју сваког директног квантнохолографског
спиритуално / религијскогми стич ног ис ку ства (као про
блем квантне теорије мерења, о редукцији имплицитног
поретка квантнокохерентних (квантнохолографских) су
перпозиција у експлицитни поредак мерних класично
редукованихстања).

Тојебли ско ис ку стви ма мно гихша ма ни стич ких три бал них 
тра ди ци ја, које сматрају да истин ску (квантнохолограф
ску)стварностпредстављајусно ви,адаје(класичнореду
ковано)буд но ста њелаж/привид(ма ја,какосеистичеи
утра ди ци ја ма Ис то ка).Уистомконтекстубибилосхва
тљиводасусвепо то њепар ци јал не ра ци о на ли за ци је (кла
сичноредукована мапирања!) ми стич них ис ку ста ва ипак
само апрок си ма ци је фун да мен тал нохо ли стич ке ствар
но сти (квантнохолографске територије!),ко је се раз ли ку
ју од тра ди ци је до тра ди ци је.Сдруге стране,кон сен зу си 
ми сти ка исте тра ди ци јео слич нојпар ци јал ној ра ци о на ли
за ци јими стич них ис ку ста ва моглибисеразуметикаодео
истог до ми нант нока на ли шу ћег трансге не ра циј ског кон
тек сту ал ног на сле ђапри пад ни ка исте тра ди ци је(јерсене 
ра ђа мо као ta bu la ra sa, наштауказујувећпоменутасавре
мена искуства хипнорегресија али и искуства различитих
традиција).

Тако на у ка за тва ра круг,реот кри ва ју ћи два мо ду са спо
зна јеиистовременопостављајућиисоп стве на епи сте мо
ло шка огра ни че ња – како је то сачувано миленијумима у
ша ма ни стич ким три бал ним тра ди ци ја ма,84иликакојепре
вишеоддвамиленијумаописаоПа тан ђа ли уЈо га су тра
ма,истичућидајемистичноискуство(самади)’испуњено
истином’идајеоно’изнадзакључивањаисветихсписа’,85
дабипочеткомпрошлогвекаБер ђа јев уФи ло со фи ји сло бо
деразликувереизнањаформулисаокаоразликудваначи
насазнања,молитвомпосредованог’пројављивањаствари
невидљивих’ и рационалнопосредованог ’пројављивања
стваривидљивих’.86

Осим тога, неопходност непосредне квантнохолографске
спрегеиндивидуалнеикосмичкеколективнесвестиуопсер
вирањуимплицитногпоретказахтевалабислабувантелесну

84Castaneda,C.(1971)A Se pa ra te Re a lity: Fu rt her Con ver sa ti ons with Don 
Juan,NewYork:Simon&Schuster,постојиинашпревод.

85SwamiPrabhavananda,Ch.Isherwood,tr.(1969)The Yoga Su tras of Pa ta
nja li. How to Know God,NewYork:NewAmericanLibrary,постојиинаш
превод.

86Berdyaev, N. (1911) Fi lo so fiya svo bo di, Moskva: Put, постоји и наш
превод.
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квантнокомуникациону спрегу свестокружење, односно
претходно ре про гра ми ра ње свих пси хо со мат ских оп те ре
ће ња (очишћењеодпосесивнихилихедонистичкихемоци
оналноменталнихгреховних/кармичкихвезасасветом).У
супротном,каоменталнеадресеонебидоводиледоквант
ног пројектовања менталноканалисане трансперсонално
тунелиране свестинаодговарајућевантелесноокружење,
и тиме до класичноредукованог ванте ле сног екс тра сен
зор ног оп сер ви ра ња менталноадресираног окружења. У
томконтекстујеиразумљивнапормистикасвихтрадиција
да кроз ду хов ну прак су(молитву,медитацију,...)прет ход но 
очи сте свест / ду шуитакодосегнусвојко нач ни ес ха то ло
шки циљ (ЦарствоБожје,нирвану,...),односноpostmor tem 
спа се ње(безгрешне,невезане)ду ше,достизањемпо нов ног
сје ди ње ња (religare/yoga)са ду хов ним пра и зво ром.

Тоипакоста вља про стор и за пер со нал ну љу бав,чијанај
вишаманифестацијајестеуправоспособностиспремност
застал но и без у слов но пра шта ње (вољенојособи,и због
ње свима другима, укључујући непријатеље) у молитви и
(са њом квантнохолографски узајамно повезаној) живот
нојпракси;сличносеодносиинаљубавпремародбинии
пријатељима.

За кљу чак

Изложениквантнохолографскиприступимазначајнехоли
стичкепсихосоматскеиспиритуалнеимпликације.

Такобисемоглорећидапостојетри ли ни је фрон та ин те
гра тив не пси хо со мат ске ме ди ци не:(1)ду хов ност и цир ку
лар не ме ри ди јан ске (пси хо)те ра пи је,сапотенцијалноммо
гућношћутрајногуклањањаузајамнихмеморијскихатрак
торананивоуколективнесвести;(2)ис точ њач ка (квант но)
хо ли стич ка ме ди ци на и нецир ку лар не пси хо те ра пи је, које
привремено уклањајумеморијске атракторенанивоу аку
пунктурног система / индивидуалне свести и спречавају
илиублажавајуњиховусоматизацију,каопоследицунемара
напрвомнивоу; (3)за пад њач ка симп то мат ска ме ди ци на,
која кроз имунологију, фармакологију, превентивну дијаг
ностику и хирургију спречава или ублажава соматизоване
последиценемаранапрвадванивоа.

Посебно требаистаћи дану жнеак тив но сти на другоми
трећем нивоу, уз за не ма ри ва ње пр вог ни воа, имају за по
следицу да ље пре но ше ње ме мо риј ских атрак то ра на ни
воуиндивидуалнеи колективне свести у овој и наредним
генерацијама, само на го ми ла ва ју ћи квант нохо ло граф ска 
не локална оп те ре ће ња која проузрокују потом не само
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болести, већимеђуљудскесукобе,ратовиидруга страда
ња.Такобисвипси хо со мат ски про бле мимоглииматисвоје
иницијалне корене у енергетскоинформационим атрак
тор ским бло ка да ма на раз ли чи тим ни во и ма свести (иза
званим трансгенерацијскипредестинираним стресорима,
попут страха,фрустрација,љутње,мржње...), аис це љи ва
њебиукључивалоњиховуин те гра ци ју саздравимјезгром
личности,крозбезусловноду хов нопра шта ју ће при хва та
ње се бе и сво га окру же ња.Илиудубинскојпсихотерапиј
ској терминологији,ис це љи ва ње бинајпре започелоинте
грацијом отцепљених аспеката Сенке (подсвести) саПер
соном(егом),ипотомзавршеноинтеграцијомсавишимЈа
на крају процеса индивидуације (психосинтезе), тј. укла
њањемсвихслојева ма ске појединцасазданиходњегових
квантнохолографских енергетскоинформационих блокада 
(везаности)наразличитимнивоимасвести.

У контексту трансге не ра циј ског космичког квантног хо
лограма,иако јенанивоуколективнесвестисвеквант но
холограф ски пре де сти ни ра но, како сугеришу и искуства
различитихтрадицијаалиисавременаискуства постхипно
тичкихрегресија,свапоменутаискуствасугеришуимогућ
ностоп ти ми за ци јеквантнохолографскогживотногпрогра
маспи ри ту ал ним очи шће њем,штосесводинарас пли та ње
/ раз ве зи ва ње од свих нивоа индивидуалне и колективне
свести, и следствено на пуну реин те гра ци ју ви шег Ја –
његовимпо нов ним сје ди ње њем са ду хов ним праизво ром.

Коначно,моглобисерећидапостоједва ког ни тив на мо ду са 
ин ди ви ду ал не све сти,премајачиниспрегесвесттелоокру
жење: (1) слабоспрегнути квантнокохерентни религијско
/креативнидиректни(уизмењенимипрелазнимстањима
свести) и (2) јакоспрегнути класичноредукованиперцеп
тивно / рационални индиректни (у нормалним стањима
свести) – са значајним епистемолошко / религијским им
пликацијама.Поменутаистраживањасуиналинијипоново
пробуђеногнаучногинтересовања заистраживањесве сти
последњихдеценија,узнаговештајепојавеве ли ке син те зе
двамодусаспознаје–гдеуло га по је дин цапостајенезамен
љивазбогутицајаибригезаколективноменталноокруже
ње,штојесвакакофун да мен тал но пи та њеименталнехи
гијенеиграђанскепристојности,односноидуховногигра
ђанскогморала.Имогупомоћидасхватимодасусвенаше
пар ци јал не ра ци о на ли за ци је (класичноредукованамапира
ња!)ипаксамоапроксимацијефун да мен тал нохо ли стич ке 
ствар но сти (квантнохолографскетериторије!)–адасусве
по де летра гич ни не спо ра зумдуховнонезреле (историјске)
епохецивилизације(јер,мапанијетериторија!).
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QUANTUMHOLOGRAPHICFRAMEWORKFOR
PSYCHOSOMATICSANDSPIRITUALITY

COMPLETEHEALINGANDSPIRITUAL
INTEGRATIONWITHOUTAMASK

Abstract

Thesubjectofthispaperisquantumholographicframeworkforholistic
psychosomatics (including integrative medicine and transpersonal
psychology). Such a framework could have significant implications
for understanding themechanisms of quantumholographic feedback
control in the morphogenesis and bioresonant application of the
healingboundaryconditionsinpsychosomatics,basedonacupuncture
and consciousness. It sheds new light on the long standing open
problemsoftheholisticroleandlimitations(oflocalbalancing)ofthe
acupuncturesystemand(psychotherapeuticandspiritualintegrationof
thelocalcontentsofanindividualaswellascompleteunbondingofall
transpersonalcontentsofthecollective)consciousness.Italsoindicates
thequantumholographicnatureof thedeeppsychotherapeutic layers
of themask of the individual, constructed by its energyinformation
blockages(bondings)atdifferentlevelsofconsciousness.Essentially,
allpsychosomaticproblemscouldhavetheirinitialrootsintheenergy
informational attractor blockages at different levels of consciousness
(caused by transgenerationalpredestined stressors such as fear,
frustration,anger,hatred...)andhealingwouldincludetheirintegration
with the healthy core of personality, through the unconditional
acceptance of spiritually forgiving oneself and one’s environment.
Orinthedeeppsychotherapeuticterminology,healingwouldstartby
integration of the breakaway aspects of the Shadow (subconscious)
withthePerson(ego)andthencompletedbyintegrationwithahigher
Selfattheendoftheprocessofindividuation(Psychosynthesis)i.e.by
removingallmasklayersoftheindividual,intricatelyconstructedby
the quantumholographic energyinformational blockages (bondings)
atdifferentlevelsofconsciousness.Allthisisalignedwiththerevived
scientific interest in the study of consciousness in recent decades
(indicating the occurrence of grand synthesis of the two modes of
knowledge,rationalscientificandcreativereligious,intheframework
ofaquantumholographicparadigm)–withtheessentialroleofeach
individualbecauseof the influenceandconcern forunloadingof the

collectivementalenvironment.

Keywords: quantumholographic informatics, psychosomatics,  
spirituality, acupuncture system, consciousness


