
Potęga myśli. Bardzo ważny eksperyment.

Janina Sodolska-Urbańska
Lynne McTaggart to znana angielska pisarka, autorka książek poświęconych problemom, które ignoruje 
oficjalna nauka, m.in. znanej na całym świecie pozycji „Pole”.
Stanowi ona podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat pola energii punktu zerowego.
Tym razem niestrudzona tropicielka nieznanego zaproponowała znanemu niemieckiemu biofizykowi, 
profesorowi Fritzowi Albertowi Poppowi udział w niezwykłym eksperymencie. Miał on na celu 
wykazanie, że nasze myśli w bardzo konkretny sposób wpływają na rzeczywistość – w tym przypadku na 
organizmy żywe. Opis fascynującego doświadczenia zawarła w książce The intention experiment
Najpierw przypomnijmy kim jest Fritz Albert Popp. Ten wybitny biofizyk w latach 70. ubiegłego wieku 
zajmował się radiologią na uniwersytecie w Marburgu. Prowadząc badania nad związkami rakotwórczymi 
odkrył, że organizmy żywe produkują słabe światło o długości fali 380 nm, czego świat oficjalnej nauki mu 
nie wybaczył.

Fritz Albert Popp
Dalej było jeszcze gorzej. Profesor Popp stworzył bowiem laboratorium, w którym badał emisję świetlną 
ludzkiego organizmu dochodząc do wielu niezwykle interesujących wniosków. M. in. stwierdził, że 
pochłanianie i emisja fotonów przez organizmy żywe, związane są z polem energii punktu zerowego. 
Ponieważ zaś nauka uznała to za herezję, w 1980 roku Poppa wyrzucono z uczelni.
Przez ostatnie 30 lat musiał stawiać czoła brutalnej opozycji usiłującej zaprzeczać jego odkryciom. Powoli 
jednak zyskiwał uznanie w środowisku fizyków. Udało mu się stworzyć międzynarodową grupę podobnie 
jak on myślących naukowców z prestiżowych centrów całego świata, którzy zajęli się badaniem emisji 
biofotonów. Znaczenie tego odkrycia zostało już potwierdzone przez prof. Herberta Froehlicha, znanego 
fizyka, oraz laureata nagrody Nobla, Ilyę Prigogina.
Od 1992 roku International Institute of Biophysics w Neuss (Międzynarodowy Instytut Biofizyki), którego 
dyrektorem jest właśnie prof. Fritz Albert Popp tworzy sieć laboratoriów, które obecnie znajdują się w 
dziesięciu krajach. Dokonuje się tam ważnych odkryć, a we wspomnianych placówkach badawczych przez 
cały czas prowadzone są prace z zakresu fotoemisji. Można przewidywać, że w następnej dekadzie 
zaobserwujemy wielki wzrost zainteresowania tymi problemami.
Syrenie wino, czyli kapelusik
Udział w eksperymencie zainicjowanym przez Lynne McTaggart stanowił dla profesora Poppa ryzyko utraty 
reputacji i tak ciężko zdobytej pozycji. W końcu jednak zgodził się sprawdzić, czy kolektywne, pozytywne 
myśli są w stanie wpływać na świat fizyczny.



Acetabularia ryukyuensis
Bohaterką doświadczenia stała się od początku Acetabularia – glon występujący powszechnie w Morzu 
Karaibskim i Śródziemnomorskim, zwany też syrenim winem lub po hiszpańsku sombrerillo, czyli 
kapelusikiem. Obie nazwy dobrze oddają charakter roślinki, o jakiej mowa, gdyż wygląda jak miniaturowe 
sombrero lub maleńki parasol i stanowi cześć podwodnego, tropikalnego koktajlu.
Acetabularia to wybryk natury. Ów glon należący do zielenic, składa się z jednej komórki i osiąga długość 
do 5 cm. U podstawy nóżki zwanej rhizoidem posiada wielkie jądro komórkowe. Ta nieskomplikowana 
struktura posiada jednak zadziwiające właściwości, gdyż potrafi się regenerować z samego tylko rhizoidu.
W latach 30. ubiegłego wieku niemiecki fizjolog Joachim Hämmerling wybrał ten organizm jako 
modelowy do badania roli, jaką spełnia jądro komórkowe w genetyce roślin. To on odkrył, że DNA znajduje 
się właśnie tam. Ze względu jednak na izolację Niemiec po wojnie, jego prace zostały opublikowane 
dopiero w latach 50.
I właśnie tę skromną, a jakże zasłużoną algę zakwalifikowano do eksperymentu, który miał udowodnić, że 
ludzka myśl wpływa na całokształt życia. Maleńka roślinka może wydawać się dla takich badań mało 
interesującym obiektem, ale to tylko pozory. Stanowi ona bowiem ważny element morskiego ekosystemu i 
globalne ocieplenie zagraża jej życiu. Tymczasem Acetabularia pełni bardzo ważną rolę, ponieważ 
pochłania dwutlenek węgla i produkuje tlen. Zapewnia pokarm zwierzętom morskim i łagodzi rezultaty 
ludzkiej działalności. Być może nawet jest swoistym barometrem przetrwania, a już na pewno zależy od niej 
istnienie wielu istot żyjących w morzu. Jeśli zginą algi, być może i my zginiemy wraz z nimi. Jeśli 
natomiast uda się wpłynąć na ich stan za pomocą ludzkiej myśli, będzie to oznaczało, że możemy walczyć w 
ten sposób z dewastacją naszego środowiska.
Wielka próba
W celu realizacji tak ambitnego zamierzenia, postanowiono zebrać w Londynie grupę osób doświadczonych 
w medytacji, która przesyłałaby pozytywne myśli Acetabulatorii znajdującej się w laboratorium w 
Niemczech.
W trakcie trwania eksperymentu czuła aparatura miała mierzyć emisję fotonów roślinki. Bez wątpienia w 
organizmie bardziej złożonym, którego każda komórka emituje własne światło, ów pomiar jest niezwykle 
skomplikowany. Choćby dlatego, że mogą na to wpływać różne czynniki, jak np. aktywność Słońca. 
Natomiast Acetabularia jest tworem tak prymitywnym, że na jej przykładzie łatwo zademonstrować 
pojawienie się zmian, ponieważ pochodzą one z jednego źródła.
Ogólnie rzecz ujmując, wzrost emisji fotonów świadczy o tym, że organizm znajduje się w złej kondycji, 
spadek zaś oznacza poprawę zdrowa. Jeśli zatem wyślemy intencję w kierunku roślinki, aby była zdrowsza, 
liczba fotonów powinna się zmniejszyć. Oczywiście pod warunkiem, że taki wpływ istnieje.
Prof. Popp dysponuje w swym laboratorium niezwykle czułymi detektorami. Gdyby użyć plastycznego 
porównania, można by powiedzieć, że są one w stanie rejestrować światło świecy z odległości kilku 
kilometrów. Ta wrażliwa aparatura może wyłapać nawet pojedynczy foton.
Zaproponowano, aby w trakcie eksperymentu zastosować fazy 10-minutowe. Mówiąc innymi słowy przez 
10 minut następowałoby oddziaływanie myślą, a przez następnych 10 minut przerwa. Dałoby to możliwość 
obserwowania wpływu myśli na algę kilka razy w ciągu godziny. Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z 
oczekiwaniami, wynik eksperymentu można byłoby przedstawić za pomocą wykresu w postaci zygzaków.



Crasulla ovata
Jeden z członków niemieckiego zespołu uznał, że prócz Acetabularii do eksperymentu należy włączyć także 
bruzdnice (również glony) oraz drzewko szczęścia (crasulla ovata), gdyż jego zdaniem, inne organizmy 
żywe mogłyby ewentualnie potwierdzić wyniki badań.
Ponieważ o wiele łatwiej zaobserwować poprawę zdrowia, jeśli organizm nie jest w najlepszej formie, 
postanowiono roślinki nieco zestresować. Badacze doszli do wniosku, że w tym celu najlepiej umieścić je w 
nieprzyjaznym środowisku, np. przez dodanie do wody trochę octu. Natomiast drzewko szczęścia 
postanowiono zestresować nakłuwając igłą jeden z jego mięsistych liści. Na koniec cały zespół zdecydował 
dołączyć do eksperymentu także człowieka, który miał zostać napojony licznymi filiżankami kawy 
(chodziło o to, aby znalazł się w podobnym stanie, co reszta obiektów badania).
Zadanie grupy w Londynie polegało na przesyłaniu intencji, aby emisja biofotonów się zmniejszyła, oraz 
aby poprawił się stan zdrowia badanych organizmów. Uzgodniono czas eksperymentu na porę 
popołudniową, między 15 a 21. I właśnie owe kilka godzin należało podzielić na 10-minutowe odcinki. 
Badacze w Niemczech nie wiedzieli, kiedy następuje przesyłanie intencji, a kiedy nie. Sami nie mogli więc 
wpływać na przebieg testu.
Kilka tygodni później znaleziono ochotniczkę. Annemarie była biologiem i nie bardzo wierzyła w 
powodzenie doświadczenia. Najtrudniejszym dla niej zadaniem okazało się wytrzymanie 6 godzin w 
ciemnym pomieszczeniu z aparaturą, która dokonywała pomiaru emisji fotonów.
Eksperyment rozpoczął się pewnego marcowego popołudnia. Pogoda w Londynie była wówczas wyjątkowo 
zła. Mimo to zgłosiło się 16 ochotników, którzy chcieli wysyłać do Niemiec intencje poprawy zdrowia dla 
czterech obiektów badania: Acetabulatorii, bruzdnicy, drzewka szczęścia i Annemarie. Wszyscy mieli duże 
doświadczenie w medytacji, byli zdrowi psychicznie i stanowili idealną grupę nadawczą. Intencja została 
przeczytana i wyświetlona na ekranie, tak aby każdy z uczestników przekazywał to samo (obniżenie emisji 
biofotonów i poprawa zdrowia wszystkich czterech obiektów). Pokazano także ich zdjęcia oraz przekazano 
informacje na ich temat. Któryś z uczestników zaproponował, aby algi nazwać Dino i Tabu i w ten sposób 
łatwiej nawiązać kontakt z maleńkimi organizmami.
Po jakimś czasie wszyscy zaczęli odczuwać połączenie z Annemarie, drzewkiem szczęścia oraz Dino i Tabu. 
Pojawiły się nawet informacje dotyczące Annemarie, mimo że żadna z osób nie miała doświadczenia z 
telepatią. Ktoś stwierdził np., że kobieta śpiewa amatorsko i ma nawracający problem z gardłem, ktoś inny 
oznajmił, że cierpi na problemy jelitowe i właśnie śpi na miękkim kocu rozłożonym na twardej powierzchni.
Niezwykle interesujące wyniki
Kilka dni później profesor Fritz Popp otrzymał rozkład sesji medytacyjnych. Dopiero teraz można było 
sprawdzić wyniki eksperymentu. Dodajmy, że Lynne rozmawiała także telefonicznie z Anneamrie. Okazało 
się, że niektóre z informacji odebranych telepatycznie przez angielskich uczestników, były zgodne z prawdą. 
Rzeczywiście dziewczyna miała tego dnia problemy jelitowe z powodu wypitych kaw. Mimo to w trakcie 6 
godzin eksperymentu często zasypiała. Od czasu do czasu w ciele odczuwała mrowienie, co pokrywało się z 
pierwszą i trzecią sesją przekazywania jej intencji poprawy zdrowia.
Analizując dane brano po uwagę nie tylko intensywność światła, ale także zakłócenia symetrii. Normalnie 
emisja żywej istoty znajdująca swe odzwierciedlenie na wykresie, jest idealnie symetryczna. Gdy 
sprawdzano 12 okresów, w tym 6 medytacyjnych i 6 kontrolnych stwierdzono, że w trakcie trwania okresów 
przesyłania intencji poprawy zdrowia normalna symetria zanikała.



Podobne rezultaty otrzymano już wcześniej testując healerów. W trakcie ich oddziaływania na algi rozkład 
fotonów w trakcie sesji uzdrawiania wyraźnie różnił się od okresów, kiedy na roślinki nie oddziaływano. 
Uzdrawianie powodowało wystąpienie zmian w symetrii emisji światła. Obecnie  uzyskano taki sam efekt w 
przypadku oddziaływania z odległości kilkuset kilometrów.
Pod koniec eksperymentu bruzdnice obumarły z powodu dodatku octu w wodzie. Fritz Popp stwierdził 
jednak, że w trakcie sesji emisja ich fotonów znacznie się różniła od tej, która jest charakterystyczna dla 
umierających żyjątek. Acetabularia przeżyła ocet i wykazała większą reakcję niż drzewko szczęścia. Jej 
emisja była 544 niższa niż normalnie, a drzewka tylko 65,5.
Najciekawszy okazał się jednak fakt, że działanie grupy przebywającej w znacznej odległości od 
laboratorium przyniosło taki sam rezultat jak praca healera na miejscu.
Nie ulega wątpliwości, że otrzymane wyniki są bardzo znaczące. Uświadamiają bowiem fakt, że wszystko 
we Wszechświecie jest ze sobą powiązane. Funkcjonujemy w sieci różnorodnych związków i, choć 
stanowimy suwerenne jednostki, oddziałujemy na siebie nawzajem. Burzy to gmach współczesnej nauki, 
formułującej swe konkluzję w oparciu o eksperymenty, w których zakłada się, że badacz nie ma wpływu na 
przedmiot badania, a tym samym na rezultat doświadczenia.
Świat odizolowanych od siebie obiektów fizycznych to utopia. Powinniśmy zmienić nawet nasze pojęcia 
czasu i przestrzeni. Co najmniej 40 naukowców akademickich udowodniło już w swych badaniach, że 
istnieje ciągła wymiana informacji pomiędzy organizmami żywymi, a myśli są po prostu jedną z jej 
form.
Nie możemy więc traktować siebie jako odizolowanej cząstki środowiska, a naszych myśli jako istniejących 
jedynie w naszym mózgu. Wielu badaczy zapisało już setki stron, na których udowadniają, że myśli 
wpływają na wszelkie aspekty naszego życia. Każda z nich, każdy osąd, choćby nieświadomy, oddziaływuje 
na rzeczywistość. Musimy być zatem przygotowani na to, że jeśli coś pomyślimy – bez względu na to, czy 
myśl tę wypowiemy, czy też nie – wywoła ona jakiś skutek. Relacja ze światem odbywa się także w ciszy.
Świadomość grupowa istnieje!
Rezultaty wielu eksperymentów wskazują na to, że świadomość grupowa rzeczywiście istnieje. Świadczą o 
tym chociaż wyniki uzyskiwane za pomocą generatorów przypadku na całym świecie podczas wielkich 
wydarzeń społecznych, jak np. masowych imprez związanych z ujawnianiem się zbiorowych emocji (wiece, 
prestiżowe mecze piłkarskie), czy rytuałów religijnych, a nawet prezentacji teatralnych.
Skoro myśli posiadają taką moc, całkowicie zrozumiały staje się efekt placebo, a najlepszym lekarstwem 
powinien być nasz własny umysł. Jednocześnie widać, jak niesamowicie marnujemy swoje siły. 
Wykorzystując umysł we właściwy sposób moglibyśmy niemal dokonywać cudów. W każdym razie nasze 
jednostkowe i kolektywne życie wyglądałoby zupełnie inaczej. A jak moglibyśmy wspólnie wpływać na 
otaczającą rzeczywistość?
Myśl to niezwykła siła, którą próbuje nam się odebrać negując ten fakt. W zamian oferuje się wyścig 
szczurów, wiecznie grający telewizor, ogłupiające programy rozrywkowe i rynsztokowe tabloidy. W takich 
warunkach trudno doświadczyć czegokolwiek.
Powinniśmy otworzyć się na wiele starych tradycji, które zawierają intuicyjną wiedzę na ten temat. 
Wszystkie pradawne kultury opisują zjawiska, o jakich mowa, w podobny sposób, zbliżony do pojęcia 
energii punktu zerowego, podtrzymującej świat za pomocą niewidzialnej sieci. Wszystkie one rozumiały 
również swoje miejsce we Wszechświecie oraz to, jak istotny jest właściwy wybór miejsca i czasu. Nowe 
odkrycia przynoszą dowody istnienia dawnego, intuicyjnego obrazu świata zgodnie z którym każda myśl 
jest w stanie przybrać fizykalną formę. Dzięki temu możemy nauczyć się jak ulepszyć nasz świat, każdy 
jego aspekt.
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