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În jurul oricărui sistem viu există un câmp bioenergetic propriu, deoarece
organismele vii emit radiaţii electromagnetice cu lungimi de undă care le sunt proprii. Se
admite că acest câmp biologic ar fi legat de asimetria structurală a macromoleculelor
proteice.
Telepatia, hipnoza, somnambulismul, vindecările prin sugestie sunt expresii ale
bioenergiei unor personae care au intensităţi ale biocâmpului mai mari decât ale
oamenilor obişnuiţi. Ca orice camp energetic, biocâmpul se propagă prin iradiere sub
formă de unde. Există posibilitatea ca transferul de energie şi de informaţie impus de
reacţiile biochimice din organism să se desfăşoare prin intermediul biocâmpului. Terapia
prin câmpuri electrice şi magnetice naturale şi artificiale are o bază materială.
În 1939 celebrul experiment al soţilor Kirlian, a demonstrat că înregistrările
fotografice ale obiectelor expuse într-un camp electric de înaltă tensiune şi frecvenţă,
reliefează apariţia unei aure de jur împrejurul imaginii obiectului fotografiat. Imaginea
mâinii unei personae preyintă o aură diferită ca formă si culoare în funcţie de starea fizică
şi psihică a subiectului. Starea de mânie apare într-un roşu srălucitor, pe când starea de
relaxare apare într-o combinaţie de alb albastru. Această aură este cunoscută astăzi în
medicină sub numele de electronografie.
Elecrofotografiile degetelor aparţinând unor parteneri – soţ şi soţie, care nutresc
adversităţi, relevă o „respingere reciprocă a biocâmpurilor”. La polul opus stau
amprentele energetice a doi parteneri care nutresc sentimente de dragoste , ceea ce
înseamnă că în plan energetic se produce o atracţie a biocâmpurilor. În cazul persoanelor
care tratează medical prin aşezarea mâinilor pe un subiect bolnav se constată o sărăcire a
imaginii mâinilor celui ce tratează şi o îmbogăţire a imaginii celui care este tratat, ca şi
când s-ar petrece o curgere de energie de la un subiect la celălalt. Acest flux de energie ar
putea fi explicaţia existenţei aşa-numiţilor oameni cu „mână bună” cărora li se prind
pomii sau florile sădite şi a altora cu „mână rea” cărora, în aceleaşi condiţii, nu li se
prind. Primii împrumută plantelor bioenergie, iar cei din urmă sărăcesc din punct de
vedere energetic florile sau pomii.
Fluctuaţiile câmpurilor electromagnetice, ca rezultat al modificărilor structural –
funcţionale din corpul uman, stau şi la baza explicării telepatiei. Rolul de antenă pentru
biocâmpurile care pot trece peste obstacole, transmiţând informaţii la distanţe mari, îl are
scoarţa cerebrală, care receptează gândul ce apare ca o forţă materială, ca un câmp
energetic ce se mobilizează de la un subiect emiţător către unul receptor. Nivelul la care
este generat câmpul energetic purtător de informaţie pare a fi „subconştientul” în care se
desfăşoară mult mai multe procese vitale decât în domeniul conştient.
După ciberneticianul Wiener, undele alfa care au o frecvenţă de 10 Hz/s, ar fi
implicate în transmiterea la distanţă a gândurilor. Ele au cea mai înaltă energie dintre
toate undele emise de creierul uman şi creează starea de vis cu percepţie extrasenzorială,
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împrospătează energia celulară, constituind primul semnal al sugestiei pentru
subconştient.
Conform modelului fizicii, materia vie este formată din douăsprezece particule
fundamentale. Ernest Reutherford în 1911 a făcut cunoscut modelul atomului şi a arătat
că este format din nucleu şi electroni ce gravitează în jurul nucleului. A urmat
descoperirea neutronilor în 1932 de către englezul Chadwick şi apoi până la Heisenberg
s-a crezut că particulele elementare ale materiei vii sunt protonii şi electronii. Heisenberg
a intuit că materia vie poate fi divizată până când nu mai poate fi vorba despre particule,
ci despre o transformare a materiei în energie. Relativ recent au descoperiţi neutrinii,
particule ce reprezintă materia dominantă în univers. Despre ei s-a crezut multă vreme că
nu au greutate şi se deplasează cu viteza luminii.
Unii specialişti sunt de părere că organismul nostru absoarbe un curent
electromagnetic numit adesea „fluid vital” sau „eter” care reprezintă substanţa
fundamentală, primordială a Universului, din care în urmă cu miliarde de ani s-au alcătuit
atomii materiei. Cei care au vedere spirituală îl văd ca o aură în jurul nostru.
Fluidul vital al Universului este absorbit prin şapte rozete, discuri sau chakre, care
se localizează astfel: în dreptul splinei, în dreptul coloanei vertebrale sacrate, deasupra
ombilicului, în dreptul inimii, la nivelul părţii inferioare a sternului, între sprâncene şi în
dreptul vertexului (creştetul capului).
Nu se cunoaşte exact natura energiei acestui fluid vital, dar, spun cercetătorii, ea
face parte din eterul universal, primordial, format în urma marii explozii (Bing-Bang). Ea
ar putea fi a patra formă de agregare a materiei vii numită plasmă, care la nivelul
organismelor vii este definită ca bioplasmă.
Unii cercetători sunt de părere că obiectele absorb fluidul vital purtat de o
persoană şi pot influenţa cu caracterul fluidului absorbit alte persoane. Aşa se explică
purtarea amuletelor şi a talismanelor. După dr. Aurel Popescu-Bălceşti, fluidul eteric este
cel care întreţine viaţa, particulele subatomice care îl formează alcătuind un curent
energetic care activează reacţiile biochimice ale metabolismului celular, însuşire care
separă viul de neviu.

