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Streszczenie: Idea synchroniczności pokazuje, w jaki sposób subiektywne procesy 

psychiczne mogą wiązać się z przejawami zewnętrznego świata fizycznego. Artykuł 

ukazuje wiedzę, która może być wykorzystana, w układach scalonych, w produkcji 

robotów, dla naukowców z zakresu kognitywistyki, dla których rzuca się nowe 

światło na stany psychiczne człowieka, ale również dla fizyków kwantowych, w celu 

prowadzenia dalszych badan eksperymentalnych. 

The idea of synchronism shows how subjective psychic processes can be associated 

with manifestations of the external physical world. The article presents knowledge 

that can be used in integrated circuits, in the production of robots, for scientists in the 

field of cognitive science, for which a new light is shed on human mental states, but 

also for quantum physicists, in order to conduct further experimental research. 
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Idea synchroniczności 

Terminem tym posłużył się C. G. Jung w celu nazwania fundamentalnej cechy 

umysłu, która nie podlega mechanizmowi przyczyny i skutku. Synchroniczność 

definiowana jest jako pojawienie się w równoległych liniach dwóch zjawisk, 
wydarzeń lub stanów psychicznych mających wspólne znaczenie, które nie są 

ze sobą powiązane przyczynowo. Strefę zjawisk synchronicznych obejmują według 

Junga: sny, zaburzenia, choroby psychiczne, mity, rytuały, zjawiska religijne, 
magiczne, paranormalne - telepatia, intuicje naukowe i artystyczne, odmienne stany 

świadomości powstałe pod wpływem środków psychoaktywnych, lub pod wpływem 

innych technik uaktywniające te stany świadomości (Jung 1989,s. 10).  

Termin synchroniczność używa się nie tylko do opisu zjawisk psychicznych, 
ale także do opisu współzależności zjawisk natury na przykład zbieżność kształtów, 

wzorów, fal morskich, chmur, sieci pajęczej, huraganów, wirów wodnych itp. Efekty 

synchroniczności nie wykazują związku przyczynowego między dwoma 
wydarzeniami, które są skorelowane w ujęciu psychologii behawioralnej. Możemy 

wyróżnić dwa rodzaje zjawisk synchroniczności. Pierwszy z nich charakteryzuje się 

znaczną zbieżnością między psyche dwóch osób. Przykładem tego typu jest, 
przypadek gdy dwóch przyjaciół odległych w przestrzeni od siebie jednocześnie 

kupują dwa identyczne krawaty bez konsultacji ze sobą wcześniej. Zbieżność ta 

pojawia się jako korelat między psychiką dwóch podmiotów, co sugeruje jakiś 

rodzaj psychicznej komunikacji. Drugi rodzaj zjawiska synchroniczności popierany 
przez Junga, dzieje się, gdy znaczna zbieżność zachodzi między stanem 

psychicznym i stanem fizycznym. W tym przypadku stan fizyczny jest symbolicznie 

skorelowany, ze stanem psychicznym w wspólnym rozumieniu. Pojawiają się one 
jednocześnie, w krótkim odstępie czasu.  

Według Junga podstawą naszej psychiki jest centralna siła, która istnieje 

we wszystkim i wszystkich, jest tym, co wszystko przenika i łączy. Na niej 
zbudowana jest warstwa tego, co jest wspólne nam i wszystkimi zwierzętom. 

Powyżej istnieje to, co jest wspólne nam i naszym ludzkimi praprzodkom. Dalej, 

istnieje warstwa wspólna pewnej grupie narodów, jako że istniejące w nas archetypy 

będą przyjmowały nieco inne formy w grupie narodów europejskich niż w grupie 
np. narodów arabskich - ich mitologie będą się różniły. Kolejną warstwą, będzie 

warstwa narodowa, dalej plemienna, wreszcie rodzinna i indywidualna. Każda 

z owych warstw (poza indywidualną) stanowi przykład pamięci zbiorowej. Jest tym, 
co jednoczy nas z historią i prahistorią człowieka, naszej grupy narodowej, narodu 

dochodząc aż do rodziny. Pamięć ta, choć nieświadoma, łączy w całość 

doświadczenia, jakie mogą się stać udziałem człowieka, a także przygotowuje go 

do życia w świecie. Po odkryciu treści drzemiących w pamięci znajdującej się 
w nieświadomości i związanej z nią energii, wiedzy, niekończącej się tajemnicy, 

człowiek będzie mógł odkryć w życiu stronę, która jest doprawdy fascynująca, 
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rozwijająca zarówno nasze potrzeby spełniania się w sposób materialny, jak 

i duchowy ( Rosińska 1982). (Jung 1939, Jung 1981). 

Synchroniczność odnosi się  również do wydarzeń, które przejawiają się jako 

niezwykłe zbiegi okoliczności i  mają znaczenie i sens, których brak innym 
przypadkowym zdarzeniom równoczesnym. I tak, może być to nagłe doświadczenie, 

które dostarcza informacji lub zrozumienia jakiegoś innego ważnego doświadczenia. 

Zdaniem Junga, takie wydarzenia nie są przypadkowe. Wydarzenia takie różnią się 
od przypadkowych sytuacji swoją wyjątkowością, znaczeniem oraz emocjami, jakie 

wywołują. Owe znaczenia pozwalają odkryć to, co chce się wiedzieć. Zjawiska 

synchroniczne mogą wystąpić niespodziewanie w odpowiedzi na potrzebę lub 

obawę. Przypominają przebłysk intuicji. Zdarza się, że kierują uwagę na pewne 
powtarzające się schematy doświadczenia. Ich celem może być ukazanie głębszych 

aspektów natury lub łączności z jakąś osobą lub też wszystkimi ludźmi. Bywa i tak, 

że synchroniczność skłoni do zastanowienia się nad ukrytymi potrzebami, które 
motywują do poszukiwania wewnętrznej równowagi. Warunkiem otwarcia się na 

synchroniczność jest precyzyjne określenie celu i wzbudzenie w sobie intencji jego 

osiągnięcia. A zatem, aby móc doświadczyć synchroniczności, rozważa się najpierw 
to, co chce się osiągnąć. Jeśli będzie robione wszystko, co tylko można, aby osiągnąć 

cel, intencja będzie coraz silniejsza. A co więcej, poświęcenie się temu celowi może 

dotrzeć do podświadomości innych ludzi. Wprawia się tym samym w ruch 

wewnętrzne mechanizmy, które mogą np. doprowadzić do skrzyżowania się ścieżek 
życiowych dwóch osób. Według Junga synchroniczność jest jedną z nieświadomych 

funkcji psyche, która manifestuje archetypowe wzorce nieświadomości zbiorowej, 

która zbliża nas do realnego i życiowego rozumienia i badania istot ludzkich 
(Cambray 2014 ), (Jung 2009). 

Warunkowanie przyczynowe i determinowanie zjawisk psychicznych 

O przyczynowości dyskutuje się już od, czasów Arystotelesa, później w swoich 
doktrynach problem ten omawia Kartezjusz, Hume, Kant, a także współczesne nauki 

a szczególnie psychologia behawioralna. Jest to jedna z ważniejszych kategorii 

myślenia naukowego i stanowi przedmiot gorących sporów. Pomimo rozległości 

tych dyskusji , nie ustalono jednolitej definicji rozumienia pojęcia przyczynowości. 
Dlatego uczeni dalecy są, od jednoznacznego rozstrzygnięcia, że przyczynowość jest 

głównym atrybutem życia egzystencjalnego człowieka i zjawisk w przyrodzie. Kant 

jest zdania ,że przyczynowość należy traktować, jedynie jako kategorię myślenia, 
za pomocą której wyjaśniamy pewne regularności w przyrodzie i stałe następstwa 

zjawisk, czy też związki przyczynowe istniejące faktycznie w świecie. Panują 

rozbieżne opinie w kwestii, czy należy uznać, że przyczyna zawsze jest wcześniejsza 

od skutku, czy można założyć równoczesność obu zjawisk, a nawet wypadki, 
w których skutek wyprzedzałby czasowo przyczynę? Z tego powodu wielu 
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uczonych (np. Mach, Avenarius, Russell) rozpatrywało możliwość wyeliminowania 

pojęcia przyczynowości i zredukowania relacji przyczynowej do zależności 

funkcjonalnej pomiędzy zjawiskami fizycznymi. Inni badacze  jak Mario Bunge, 

uważa, że kategoria przyczynowości, prowadzi do pewnych sprzeczności i tylko 
w przybliżeniu oddaje naturę związków istniejących w rzeczywistości, lecz winna 

być utrzymana w nauce, bo odgrywa pozytywną rolę w rozwoju teorii naukowych. 

W naukach biologicznych najczęściej zawęża się kategorie przyczynowości 
do arystotelesowskiej przyczyny sprawczej. Metodologowie i historycy nauki 

podkreślając zmienność i wielorakość rozumienia przyczynowości, w różnych 

okresach  rozwoju filozofii stwierdzają; że w istocie rzeczy mamy dwie główne 

odmiany tego pojęcia: pojęcie węższe, odwołujące się do wyraźnie określonego 
czynnika ,sprawczego, oraz pojęcie szersze, będące raczej ogólną ,.kategorią 

wyjaśniającą następstwa zjawisk. Nie ustalono ostatecznie rozumienia pojęcia 

determinowania i determinowania przyczynowego i wiedza w tym temacie jest nadal 
zastanym stanem rozwoju nauki (Kant 1984).  

Generowanie jednych zjawisk przez inne, najczęściej polega 

na tzw. determinowaniu przyczynowym i związane jest z uznaniem kauzalizmu, 
a zatem z pewnym sposobem widzenia zjawisk, z pewną formą widzenia przyrody. 

Jest to forma zbliżona do tej, jaka panowała w czasach, w których świat jawił się 

przyrodnikom i filozofom, jako gigantyczny, z niezwykle wyrafinowanym 

mechanizmem rządzącym światem, w którym uważny badacz może prześledzić 
części najmniejsze, ich oddziaływanie na siebie, zobaczyć je jak się wzajemnie 

popychają, poruszają, zatrzymują i zmieniają swój kierunek ruchu. Poznanie takich 

części i ich ruchów, jest poznaniem praw i „mechanizmów" rządzących 
rzeczywistością, kosmosem, makroświatem, oraz psychiką. Ten okres widzenia 

świata, rozpoczęty fizyką Galileusza a zakończony wraz z odkryciem pola 

fizycznego, sprzyjał dostrzeganiu jednej tylko formy zależności przyczynowych, 
jaką jest przyczyna sprawcza. 

Mechanika kwantowa nauczyła fizyków, że nasze codzienne postrzeganie 

świata niewiele ma wspólnego z prawami natury. Jedną z pierwszych sugestii co do 

istoty zjawisk kwantowych była interferencja. Wiązka światła skierowana na dwie 
wąskie szczeliny produkuje na ekranie za szczeliną specyficzny obraz: 

naprzemienne jasne i ciemne prążki, efekt wzajemnego wzmacniania i wygaszania 

przechodzących przez szczeliny fal. Problem pojawił się, gdy zrozumiano, że obraz 
interferencyjny nie znika nawet wówczas, gdy w kierunku szczelin wystrzeliwany 

jest pojedynczy foton. Rzeczywistość kwantowa ujawniła swoją prawdopodobnie 

najbardziej zdumiewającą cechę: alokalność. Jeden obiekt fizyczny rzeczywiście 

przechodzi przez dwie szczeliny jednocześnie. Sprawa może nie wydawać dość 
dziwna w przypadku fotonów, ale interferencję wykazują także pojedyncze 

elektrony! Jeśli będziemy wystrzeliwali je w kierunku szczelin pojedynczo, 

po pewnym czasie ze zdziwieniem zauważymy, że na ekranie nadal pojawia się 
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obraz interferencyjny. Elektron także potrafi być w wielu miejscach również 

alokalny. Tak niezwykłe zachowanie funkcji falowej, zwane dekoherencją, 

nie znajduje wyjaśnienia w mechanice kwantowej i jest jedną z największych 

zagadek współczesnej fizyki, a także źródłem gorących dyskusji filozoficznych. 
(Orear 2004). 

Nielokalność i natura zjawisk synchronicznych 

W 1965 roku J. S. Bell opublikował pracę naukową, w której dowodzi, że jeśli 
istnieje swego rodzaju świat obiektywny i jeśli równania mechaniki kwantowej 

posiadają podobną strukturę do tego świata, to istnieje jakiś rodzaj nielokalnej 

korelacji pomiędzy dwiema cząsteczkami, które kiedyś miały ze sobą kontakt. 

Fizyka newtonowska, w tym teoria względności Einsteina zakładają, że każda 
korelacja automatycznie oznacza istnienie jakiegoś związku. Innymi słowy, jeśli A 

przysuwa się, a B odsuwa się, to musi istnieć jakiś związek między A i B. 

W newtonowskiej fizyce związek taki pojawia się mechanicznie i ma charakter 
deterministyczny. W fizyce kwantowej w tym zjawisku nie dostrzega się 

determinizmu. 

Teoremat Bella pokazuje, że korelacje nielokalne muszą zachodzić 
w przestrzeni i muszą również zachodzić w czasie. Ciało i mózg, działają 

w przestrzeni i w czasie zgodnie z fizyką klasyczną, jednak świadomość mózgu jest 

ustanowiona przez prawa fizyki kwantowej i kieruje się procesami nielokalnymi, 

łączy mózg z procesami lokalnymi. Świadomość jest jednostką materialną 
w dziedzinie fizyki kwantowej i jest zdolna do samodzielnej egzystencji. 

Świadomość może pozostać zlokalizowana w mózgu tak długo, dopóki nie skończą 

się procesy kwantowe w bioplazmie mózgu (Bell 1964), (Bell 1984), (Adamski 
2016).  

Jak już podkreślono, efekty synchroniczności w ujęciu jungowskim 

nie wykazują związku przyczynowego między skorelowanymi zdarzeniami 
w przestrzeni i czasie. Synchroniczność jest zjawiskiem globalnym i nie może być 

wyjaśnione przez fizykę klasyczną, gdyż kieruje się prawami fizyki kwantowej, 

które obejmują splątane stany kwantowe. Na nich opiera się teoria kwantowej 

informacji, która wchodzi w zakres informatyki kwantowej ( Piróg 2006). 
W 1982 roku na Uniwersytecie w Paryżu miało miejsce znaczące wydarzenie. 

Fizyk Alain Aspekt oraz jego zespół odkryli, iż w pewnych warunkach cząstki 

subatomowe, takie jak elektrony, są w stanie komunikować się ze sobą 
w natychmiastowy sposób, niezależnie od dzielącej je odległości. Nie ma to 

znaczenia, czy znajdują się one od siebie o 10 metrów czy też dzieli je dystans 

bilionów kilometrów. W jakiś sposób każda cząstka wydaję się zawsze wiedzieć, 

co robią inne cząstki. To odkrycie obala długo utrzymujące się twierdzenie 
Einsteina, że żadna komunikacja nie może następować z prędkością większą niż 
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szybkość światła. Poruszanie się obiektów z prędkością większą niż szybkość 

światła jest równoznaczne ze zniesieniem bariery czasu ( Aspect i współprac. 1986).  

Brytyjski biolog Rupert Sheldrake uważa, że systemy biologiczne, 

są informowane polami morfogenetycznymi. Z jego teorii wynika, że jeśli jakiś 
osobnik danego gatunku nauczy się nowego postępowania, pole morfogenetyczne 

gatunku zmienia się. Jeśli to postępowanie jest powtarzane wystarczająco długo, 

wówczas rozwija się tzw. rezonans morficzny pola, które zaczyna oddziaływać 
na cały gatunek. Oznacza to, że pola morficzne mogą przenosić się w czasie 

i przestrzeni i że wydarzenia przeszłe mogą wpływać na inne wydarzenia 

gdziekolwiek indziej. Przykład tego podaje Lyall Watson jako „Zasadę setnej 

małpy”. Watson odkrył, że kiedy grupa małp poznaje jakieś nowe zachowanie, nagle 
małpy na innych wyspach, nie komunikując się między sobą w żaden „normalny” 

sposób, również wykazują znajomość tego zachowania. Przykładem tego zjawiska 

było dokarmianie małp na wyspach japońskich. Małpy dostawały ziemniaki 
z terenów piaszczystych. Pewnego razu część ziemniaków wpadło do wody i małpy 

zauważyły, że płukane ziemniaki są smaczniejsze. W następnych dniach podczas 

dokarmiania, małpy same wrzucały ziemniaki do wody, by smak ich był lepszy. 
Po 8 miesiącach zauważono na innych wyspach, że małpy z tych wysp wykonują 

te same czynności, co małpy z pierwszej wyspy. Zrodziło się pytanie, kto ich tych 

czynności nauczył? Kontaktu pomiędzy małpami na poszczególnych wyspach nie 

było. Watson zauważył, że jeśli jakaś krytyczna liczba osobników określonego 
gatunku nauczy się jakiegoś zachowania lub uzyska określone cechy organizmu, to 

automatycznie, dzięki rezonansowi morficznemu, są one dużo szybciej nabywane 

przez pozostałych osobników tegoż gatunku. Szybkość przyswajania i uczenia 
w takich przypadkach trudno wyjaśnić naturalnymi procesami uczenia się 

(Sheldrake 2013). 

Podobny problem przedstawia się z synchronicznością symboli mitowych. 
Okazuje się często, że symbolika mitowa jest identyczna na dwóch różnych 

kontynentach i nie było możliwości, by ludność tubylcza mogła przekazać sobie 

tę symbolikę wraz z wierzeniami. W nauce przyjmuje się , że mit jest opowieścią 

w której wyraża się jakiś aspekt porządku kosmicznego, dostarcza światopoglądu, 
ukazuje strukturę rzeczywistości, przejawia się w określonych wydarzeniach 

historycznych, o których pamięć przechodzi z pokolenia na pokolenie. Mity mają 

dostarczać człowiekowi wiedzy o nim samym, są wyrazem mocy zbawczej 
w ludzkim życiu. Zawarty w nich porządek kosmiczny najczęściej występuje jako 

stan lub byt idealny, będący źródłem, podstawą i celem życia (Adamski 2009).  

W mitach zawarty porządek kosmiczny najczęściej występuje jako stan, lub byt 

idealny, będący źródłem, podstawą i celem życia. Mit niesie moc zbawczą, która jest 
w stanie przezwyciężyć każdą przeszkodę i przywrócić stan idealny. Mit tworzy się 

poprzez odwoływanie się do określonych symboli w trakcie interakcji społecznych. 

Zdaniem filozofa Leszka Kołakowskiego mit "narzuca wzór gotowy" 
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do zastosowania w stosunkach między ludźmi, zbiorowościami. Jednostka 

lub zbiorowość otrzymuje gotowy do użycia slogan bądź idee, którą bez 

konieczności analizy i refleksji używa w swoim doświadczeniu i działaniu. 

(Kołakowski 2003, s.28). 

Kolejnymi przykładami odziaływania pól morfogenetycznych są: 

1. Kolonie drzew chronią się przed ewentualnymi atakami szarańczy przez 

wydzielanie goryczy, chociaż żadna szarańcza jeszcze do nich nie dotarła. 
2. Ptaki wędrowne „wiedzą”, czy zima przyjdzie, lub skończy się wcześniej albo 

później niż zwykle.   

3. Psy „wiedzą”, że właściciel wraca do domu, kiedy wsiada do samochodu i 

odpala silnik one już wtedy czekają na niego przy drzwiach. 
Tego rodzaju przykłady ze zwierzętami można by mnożyć i opisywać, 

ale przejdźmy do ludzi. Telepatia kiedyś była u ludzi cechą normalną. Idea 

nielokalnego wpływu zakłada, że prawo to stosuje się także do oddziaływań między 
ludźmi, a przynajmniej do tych, którzy działają na tej samej długości fali. 

Jeśli założymy, że każda żywa istota posiada osobiste pole wibracyjne oraz że 

to pole jest generowane do biosfery, to w ten właśnie sposób dwie osoby mogą 
znaleźć się na tej samej długości fal. Jeśli tylko znajdą się na odległości pola 

wibracyjnego, natychmiast zachodzi pomiędzy nimi współoddziaływanie (Adamski 

2018).  

Próba wyjaśnienia działania zjawisk synchronicznych w oparciu o procesy 

kwantowo-informacyjne 

Życie człowieka nie jest tylko wyłącznie kwestią biologii i biochemii, stanowi 

również konstrukcję cybernetyczno-informacyjną i bioelektroniczną,  która ma 
wpływ na zdrowie, chorobę i zachowanie się człowieka. Ta  bioelektroniczna 

konstrukcja tworzy homo electronicusa wraz z jego elektroniczną osobowością. 

W tym nowym paradygmacie bioelektronicznym zaczyna rysować się poznanie 
człowieka w aspekcie procesów kwantowych zachodzących w układzie 

biologicznym. Obok tradycyjnych, dobrze poznanych reakcji biochemicznych 

zachodzących w organizmach żywych otwiera się dla nauki nowa rzeczywistość, 

funkcjonująca w oparciu o bioelektroniczny model życia. Te same drobiny, które 
stanowią o molekularnym podłożu reakcji chemicznych są również producentem 

struktur biologicznych, takich jak: białek, melaniny, kwasów nukleinowych, kości, 

itp., które  stanowią materiał elektroniczny o właściwościach piezoelektrycznych, 
piroelektrycznych, ferroelektrycznych i półprzewodnikowych (Sedlak W., 1977, s. 

156). 

Układ biologiczny człowieka poza drogą biochemiczną, wykorzystuje przekaz 

informacji za pomocą fal elektromagnetycznych, akustycznych, solitonowych, pól 
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elektrycznych, elektromagnetycznych, spinowych i bioplazmy. Komunikacja ta ma 

zastosowanie nie tylko w procesach biologicznych, ale również we wszystkich 

funkcjach psychicznych. Sterowanie układu biologicznego człowieka dokonuje się 

poprzez siatkę kanałów informacyjnych: elektronowych, jonowych, fotonowych, 
fononowych, solitonowych, wolnorodnikowych a także bioplazmowych – każdy 

z tych kanałów może być sam w sobie nośnikiem informacji dla układu 

biologicznego, lub może funkcjonować zespołowo w systemie bioplazmy (Sedlak 
1980).  

Biochemiczny model tłumaczy zawile mechanizm życia psychicznego. Wciąż 

nie może wyjaśnić natury świadomości i na czym polega przejście od materii 

nieożywionej do materii ożywionej. Gdzie jest próg i jaką rolę odgrywają procesy 
biochemiczne w spójności somy ze świadomością, oraz ich rola w budowaniu 

konstrukcji psychicznej. Popieram tezę, że natura procesów psychicznych jest 

niewytłumaczalna na gruncie oddziaływań procesów biochemicznych 
i zdecydowanie łatwiej jest ją opisać w świetle procesów kwantowych. Dzięki 

bioelektronicznym procesom można zrozumieć oddziaływanie dostępnej informacji 

nie tylko w przebiegu przemiany materii i energii, ale również  w organizowanej 

samej informacji w procesach psychicznych (Adamski 2006, s.70) 

 
Rysunek 1 Percepcja wzrokowa w klasycznym ujęciu 

Źródło: Opracowanie własne 

W klasycznym ujęciu percepcja przebiega w oparciu o procesy biochemiczne 

(Rysunek 1). W bioelektronicznym modelu życia, proces percepcyjny jest bardziej 

rozbudowany. Mózg nie ukazuje nam długości fali elektromagnetycznej, lecz daje 
wrażenie określonej barwy koloru, podobna sytuacja jest w zmyśle słuchu, 

że określone natężenie fali akustycznej, zostaje zamienione na wrażenie dźwięku. 

Dzieje się to dzięki bioplazmie znajdującej się w melaninie tęczówki 

i neuromelaninie, która dokonuje całej obróbki wrażeń percepcyjnych (Adamski 
2006) 

Podczas fotorecepcji światło wpada na tęczówkę oka, która jest wypełniona 
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melaniną. W melaninie uaktywniają się wolne rodniki, które mają wpływ na zmianę 

ustawienia spinów jądrowych. Zmiana spinów czyni zapis informacji w jądrze, 

jednocześnie tworzą się splątane stany kwantowe kierowane przez bioplazmę i 

odbierane przez neuromelaninę w mózgu. Odebrana informacja przez 
neuromelaninę stanowi dla mózgu akt świadomy, który pozwala człowiekowi 

funkcjonować (Adamski 2006).  

Melanina tęczówki zawiera dwa rodzaje centrów wolnorodnikowych (Sarna 
Swartz 1985, p.342). Pierwszy jest trwały i niezależnie od warunków eksperymentu 

(z wyjątkiem degradacji) nie da się obniżyć poziomu wolnych rodników. 

Prawdopodobnie powstają one w czasie syntezy melaniny i zostają uwięzione 

wewnątrz polimeru. Stężenie drugiego rodzaju centrów wolnorodnikowych zależy 
od wielu czynników takich jak: światło, temperatura, pH, obecność jonów metali 

paramagnetycznych i diamagnetycznych lub niektórych utleniaczy, czy reduktorów. 

Działanie wolnych rodników jest bardzo znaczące dla układu biologicznego, 
pomijając ich negatywne  działanie na proces starczy. Wolne rodniki to atomy, 

cząsteczki lub jony posiadające na zewnętrznej orbicie pojedynczy elektron bez pary 

- niesparowany. 
Obiektem ataków wolnych rodników w organizmie człowieka są głównie 

związki posiadające w cząsteczkach wiązania podwójne jak: białka, DNA 

lub nienasycone kwasy tłuszczowe wchodzące w skład błon komórkowych, 

polisacharydy, lipidy (cholesterol) znajdujący się w krwi. Wolny rodnik na ślepo 
pozbawia atomy elektronów, wskutek czego one same tworzą wolne rodniki 

i atakują inne substancje. Wolne rodniki spełniają ważną  rolę w procesie 

wdrukowania informacji do jądra atomowego. Wolne rodniki (powstałe przy 
naświetlaniu melaniny promieniami UV), a dokładniej reakcje rodnikowe, są 

w stanie wpływać na zmianę ustawienia spinów jądrowych, i dokonywać trwałego 

zapisu informacji w jądrze atomowym, które wchodzą w strukturę biologiczną. 
Dotychczas uważano, że tę czynność mogą robić tylko silne pola magnetyczne. 

(Huping Hu., Maoxin Wu., 2004, p. 7). 

Wolne rodniki są również odpowiedzialne za tworzenie się kwantowych 

stanów splatanych cząstek, atomów, bądź całych struktur informacyjnych i obrazów 
wytworzonych w bioplazmie  melaniny i neuromelaniny. Zmiana ustawienia spinów 

jądrowych, czy cząstek wiąże się ze zmianą natężenia pola spinowego, to znów 

z wytworzeniem fali spinowej, która łączy w całość splątane stany kwantowe. 
Kwantem fali elektromagnetycznej jest foton, zaś spinowej jest magnon. Splątanie 

jest zjawiskiem, w którym właściwości dwóch, lub więcej obiektów są ze sobą 

powiązane (splątane) w taki sposób, że jeden obiekt nie może być właściwie opisany 

bez uwzględnienia drugiego. Prowadzi to do powstania korelacji pomiędzy 
fizycznymi własnościami obiektów i to nawet wtedy, gdy obiekty będą od siebie 

oddalone. Zjawisko to znane jest w świecie nauki jako paradoks EPR. Zjawisko 

splątania kwantowego może występować dla bardzo różnorodnych obiektów 
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mikroświata (np. atomy, cząstki elementarne splątane w pędach albo elektrony 

splątane spinowo ). Dzieje się to natychmiast, przy czym odległość między nimi nie 

ma najmniejszego znaczenia. Na przykład  gdy dwa elektrony są splątane, 

to dokonanie zmiany stanu kwantowego na jednym natychmiast powoduje zmianę 
stanu kwantowego na drugim. Celowo nadajemy pierwszemu elektronowi stan An. 

Wówczas drugi elektron otrzymuje natychmiast odpowiadający stan Bn. Zatem 

fizyk na drugim "końcu" wszechświata wie, że fizyk z pierwszego "końca" 
wszechświata wysłał mu informację An. Teraz wyobraźmy sobie dwa komputery 

kwantowe, których pamięć składa się z takich elektronów splątanych między sobą. 

Wówczas te komputery mogą między sobą przesyłać dowolne dane i łączność 

między nimi jest  natychmiastowa ( Barnaś,  2002), ( Fabian, et al, 2007).  
Galaktyczny Internet będzie działał właśnie na tej zasadzie. Do czego w 

układzie biologicznym człowieka mogą się przydać, takie splątane chmury atomów? 

Przede wszystkim do tworzenia aktu świadomości, zapisywania, przetwarzania  
danych w biokwantowym komputerze, oraz przesyłania ich za pomocą Internetu 

biologicznego. Najprostsza metoda przesyłania informacji przy wykorzystaniu 

splątania kwantowego opiera się na schemacie teleportacji kwantowej oraz gęstego 
kodowania (Bouwmeester, et al, 1997).  

Teleportacja pozwala na przesyłanie wiadomości kwantowej zapisanej w 

postaci stanu układu, natomiast gęste kodowanie umożliwia zwiększenie 

przepustowości kanału dzięki wymianie informacji kwantowej. Ponieważ schemat 
teleportacji można rozszerzyć na wiele qubitów możliwe jest przesyłanie w ten 

sposób dłuższych wiadomości. (Barrett et al. 2008). 

Transmisja sygnału w układzie biologicznym nie musi się dokonywać 
wyłącznie pod wpływem, przewodnictwa jonowego, fali elektromagnetycznej, 

akustycznej i pola elektrycznego, bądź pola elektromagnetycznego, wchodziłyby tu 

w grę fale solitonowe, pola spinowe określane jako procesy nielokalne, mające 
wpływ na stan energetyczno-informacyjny bioplazmy człowieka i jego zachowanie 

(Adamski, 2016, Adamski 2018).  

W synchroniczności istotna rolę odgrywa fala solitonowa, która jest 

odpowiedzialna za nasze stany emocjonalne. Generowanie solitonów dokonuje się 
w nieliniowych ośrodkach optycznych oraz w kondensatach Bosego – Einsteina. 

Silne fale laserowe i duża koncentracja atomów w kondensacie Bosego–Einsteina 

mają wpływ na powstawanie solitonów wielowymiarowych Obecnie największe 
stopnie nieliniowości są osiągane w substancjach organicznych, w których pojawiają 

się elektrony mogące przemieszczać się na bardzo długiej drodze swobodnej. 

Solitony jednowymiarowe swoje istnienie i trwałość zawdzięczają równowadze 

dwóch sił: dyspersji i nieliniowości. Dyspersja dąży do rozszerzania, a nieliniowość 
do ściskania solitonu. Taki soliton można otrzymać, kierując odpowiednio dobraną 

wiązkę laserową na kondensatu Bosego - Einsteina (Trippenbacha, Infeld 2007. 

s.63), (Salasnich 2004), (Stellmer et at  2008), (Denschlag et at 2000). 
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W pierwszych latach  XXI wieku  biolodzy ukraińscy odkryli nieliniowe 

zjawisko optyczne zachodzące w kolagenie, działające w oparciu o procesy 

solitonowe ( Brizik et, al. 2000, Brizhik et al, 2001). Z badań  tych został wyciągnięty 

wniosek, że solitonowe optyczne indukowanie w kolagenie, może działać jako 
falowód powodując  inne efekty nieliniowe. ( Brizk 2002, Brizik 2003).  

Salguerio et al., (2004) opisali mechanizm generowania fali solitonowej i jej 

oddziaływanie w  falowodzie. Według tych badaczy  falowodowy mechanizm 
działania we włóknach kolagenowych , może być odpowiedzialny za  ultraszybki 

przekaz komunikacyjny w organizmie. Systemy biologiczne (np. komórki) mogą 

komunikować się ze sobą za pomocą wielu mechanizmów, tworząc interakcję na 

wielu poziomach, w zależności od rodzaju i stopnia złożoności układu biologicznego 
i rodzaju informacji przekazywanej (Brizik 2003). 

Działanie solitonów w układzie biologicznym jest prezentowane przez wiele 

prac naukowych. Sinkala (2006) ukazuje funkcjonowanie solitonów w strukturach 
białkowych, (Yakushevich 2004) w DNA, (Heimburg, Jackson,2005) w błonach 

biologicznych i nerwach, (Shrivastava, Shamit, Schneider, Matthias (2014) 

przedstawili dowody na istnienie dwuwymiarowych samotnych fal dźwiękowych 
w lipidach i ich implikacje dla sygnalizacji biologicznej. 

Najnowsze badania wykazały, że kondensat Bose-Einsteina może 

kondensować się w temperaturze pokojowej, wewnątrz polimeru organicznego 

(Plumhof, Stöferle, Mai, Scherf, Mahrt 2014), (Stöferle, Plumho, Mai, Scherf, Mahrt 
2015), a także pompowanie magnonów w konensacie Bosego- Einsteina 

w warunkach pokojowych. Ma to oznaczać, że soliton współpracuje z falą spinową 

i falą elektromagnetyczną. Obie te fale stają się nośnikiem dla jego informacji. 
Solitony to samodzielne byty, to samotna biegnąca fala, której kształt 

i prędkość nie zmieniają się wraz z przebytą odległością oraz po zderzeniach 

z innymi solitonami. Istnieją solitony świetlne, wodne i dźwiękowe, które mogą 
silnie oddziaływać z innymi solitonami, lecz po zakończeniu oddziaływania 

zachowują niezmienioną formę i strukturę, np. kiedy dwie fale solitonowe zbliżają 

się do siebie „zauważają się” i przenikają się wzajemnie, ale nie nakładają się, po 

czym rozchodzą się w identycznym porządku, w jakim się zeszły. Po prostu 
chwilowo się przenikają, nie tracąc swojej tożsamości. Fale solitonowe przenoszą 

sygnały bez konieczności przemieszczania środowiska, jako fali nośnej. 

Przenoszone są tylko relacje przestrzenne, czyli sama geometria konstelacji cząstek 
wody oraz powietrza bez ich fizycznego udziału – środowisko partycypuje 

“duchem” jako wzorzec strukturalny (Brizhik 2003). 

Przenoszenie sygnałów solitonowych odbywa się nie tylko do struktur 

biologicznych, ale również do sfery psychicznej i duchowej – są to nasze stany 
myślowe, uczuciowe i świadome wrażenia. Solitony mogą się rozchodzić w cały 

Wszechświat, bez zanikania, są od początku pojawienia się życia, aż po chwilę 

obecną. Kosmos został gęsto wypełniony siecią solitonową, niosących treść 
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i znaczenie. Pola informacyjne (solitonowe) mogą oddziaływać na systemy 

energetyczne prawie bez straty energii, wywoływać duże zmiany w układzie 

biologicznym. Pola te oraz myśli mogą na siebie wzajemnie oddziaływać i są 

powiązane nie tylko z biosferą, ale również z noosferą.  Ich różnorodność zagęszczeń 
jest nieskończona. Mózg wykazuje zdolność do generowania i odbioru fal 

solitonowych (Adamski 2005, 2016). 

Mózg oraz każdy system replikacyjny kodu genetycznego posiada „anteny” 
nadawcze i odbiorcze, które przekazują „dyrektywy” kosmiczne (Edmundson, Enns, 

1995, s. 2491).  

Solitonowy obraz kosmosu ma duży wpływ na  rozwój  procesów psychicznych 

człowieka i jego życie społeczne. Solitony tworzą strukturę podświadomości, 
w której znajdują się wzorce działania każdego człowieka, programy życiowe, jest 

ośrodkiem naszego życia emocjonalnego. Solitonowe obrazy mogą nieść nasze stany 

uczuciowe, myśli, czy też wzorce zachowań w formie archetypów. Życie psychiczne 
człowieka zależy od koherencji i dekoherencji solitonów, magnonów, fotonów 

i biofotonów, które wyrażają się w formie światła laserowego produkowanego, przez 

układ biologiczny człowieka. Psychika ludzka aby mogła być ciągle i wzajemnie 
spójna, musi dbać o koherencję, gdyż po rozpadzie tego związku zanika struktura 

tożsamości i osobowości, czego objawem jest schizofrenia (Adamski 2007 ). 

Idea synchroniczności wyraża myśl, że związek między wydarzeniami może 

być w pewnych okolicznościach inny niż przyczynowy. Pokazuje, w jaki sposób 
subiektywne procesy psychiczne mogą wiązać się z przejawami zewnętrznego 

świata fizycznego. Synchroniczność często ukazuje drogę do zrozumienia 

informacji z ważnego doświadczenia życiowego. Te wydarzenia nie są 
przypadkowe, one się różnią swoją wyjątkowością, znaczeniem oraz emocjami jakie 

wywołują. Przypominają przebłysk intuicyjny, kierują uwagę na pewne schematy 

doświadczania świata, ukazują ukryte potrzeby, by zmienić swoje zachowanie. 
Intencja ukrytego celu może dotrzeć do podświadomości innych ludzi, którzy mogą 

nieść dla siebie pomoc, czasami mając silny wpływ na zmianę zachowania. 

Mechanizmy kierujące synchronicznością są mało zbadane i wymagają 

dalszych badań i opracowań , przez naukę i technikę. Musi ona uznać przekonanie, 
że jednostkowe  zjawisko życia jest wydarzeniem systemowej łączności organizm- 

środowisko-kosmosfera. 

Niniejszy artykuł może być pożyteczny dla psychologów o zainteresowaniach 
z zakresu psychologii kwantowej, bioelektroników zainteresowanych sztuczną 

świadomością i inteligencją, gdyż ukazuje wiedzę, która może być wykorzystana, 

w układach scalonych, w produkcji robotów, dla wojska.  Dla naukowców z zakresu 

kognitywistyki, dla których rzuca się nowe światło na stany psychiczne człowieka, 
ale również dla fizyków kwantowych, w celu prowadzenia dalszych badan 

eksperymentalnych, nad bioplazmą światła, solitonami, falą spinową i sztuczną 

świadomością, które mają związek z zjawiskami synchronicznymi. 
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