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Myśli miesiąca:                                               Bardzo trudno przekonać człowieka, aby coś zrozumiał, 
jeżeli jego dochód (pobory) uzależnione są od tego, że tego nie rozumie.

Upton Sinclar

Szanowne koleżanki, koledzy,
przed kilkoma tygodniami przypadkowo dostała się do mych rąk książka Amita Goswamiego
Kvantová kniha odpovědí, która przeniosła mnie w inny świat fizyki kwantowej. 
Amit Goswami to teoretyk fizyki nuklearnej. W 1964 roku otrzymał tytuł naukowy doktora
fizyki na Uniwersytecie w Kalkucie. Na wczesnym etapie kariery przeniósł się do USA i jako
pracownik The University of Oregon Institute for Theoretical Physics wykładał fizykę przez
32  lata.  W wieku  38  lat  swoją  uwagę  skupił  na  kosmologii  kwantowej,  teorii  pomiaru
kwantowego i zastosowaniach mechaniki kwantowej w dylemacie psychofizycznym. 
Z jego książki pozwoliłem sobie przetłumaczyć poniższy żarcik 

Trzej najlepsi profesjonaliści, chirurg, fizyk i ekonomista, spierają się o to, który
z tych trzech zawodów jest najstarszy na świecie - a więc zawód samego Boga.
Chirurg  mówi:  „Bóg  musi  być  wysoce  wykwalifikowanym  chirurgiem,  kiedy
stworzył Ewę z żebra Adama”.
Fizyk śmieje się i mówi: „Ha! Wszyscy wiemy, że bóg jest teoretykiem chaosu,
który do tego pierwotnego chaosu wprowadził porządek.
Ekonomista tylko cwaniacko się uśmiecha, a potem pyta: „W porządku. Ale kto
stworzył chaos?”

W  dalszej  części  biuletynu  zamieściłem  rozdział  o  tym,  jak  widzi  fizyk  kwantowy
współczesną medycynę.
Wydaje mi się, że to tylko kwestia czasu, kiedy fizyka kwantowa szeroką rzeką wejdzie do
praktyki  medycznej  i  zacznie  podkopywać  jej  kilkuwiekowe  fundamenty  położone  przez
Newtona i Descarta.

21.04.2022 Józef Słowik

Zaproszenie
na kolejne spotkanie członków i sympatyków PTM

w sobotę dnia 04.06.2022, w Rybniku przy ulicy Gwarków 14.
Początek godzina 15,00.

Program: Wspólne smażenie jajecznicy
z przyjaciółmi z Rybnickiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

Proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa, by móc poinformować organizatorów o ilości gości
z Czech, najpóźniej do 30.5.2022, pocztą elektroniczną pod adres ptmrc@atlas.cz lub SMS-
em pod numer 603 744 575.

Serdecznie zapraszamy!!!
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Sprawy organizacyjne
Składka członkowska na rok 2022 wynosi dla wszystkich członków 100 Kč. Składkę można
uiścić na naszych spotkaniach lub przesłać na konto PTM 2701840036/2010, FIO Banka.
Jako symbol zmienny (variabilní symbol) prosimy podać datę urodzenia w formacie DD
MM RRRR – dzień-miesiąc-rok! PROSIMY o aktualizacje danych kontaktowych – zmiany
adresu,  adresu  poczty  elektronicznej  itp.!  Formularz  jest  dostępny  na  naszej  stronie
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz. Prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres
ptmrc@atlas.cz, lub listownie na adres PTM w RC, 737 01 Český Těšín, ul. Hrabinská 458/33

Medycyna kwantowa
Biorąc pod uwagę kwantowy pogląd na świat powstaje obecnie medycyna integracyjna, która
jest  w  stanie  połączyć  obie  dziedziny  medycyny:  medycynę  alternatywną  i  alopatyczną.
Otwiera  to  dla  pracowników  służby  zdrowia  oraz  przedsiębiorców  wiele  możliwości
współpracy  w  zakresie  tzw.  integracyjnego  zarządzania  zdrowiem społeczeństwa.  Obecna
sytuacja jest taka, że pracownicy służby zdrowia są w większości empiryczni, a ich wiedza
teoretyczna jest bardzo ograniczona. Medycyna alopatyczna naturalnie nie ma żadnej teorii
i  prawie żadnej  filozofii  choroby,  z  wyjątkiem starej  dobrej  teorii  zarazków. Skuteczność
konkretnego  leczenia  lub  zabiegu  chirurgicznego  oceniana  jest  wyłącznie  na  poziomie
empirycznym. Badania kliniczne mają kluczowe znaczenie dla uznania skuteczności każdego
leczenia.
Z drugiej strony medycyna alternatywna opiera się tylko na starych teoriach. Ale materializm
naukowy doprowadził do fundamentalnego osłabienia zaufania do nich, nawet wśród samych
lekarzy  medycyny  alternatywnej.  Ponad  trzy  czwarte  pieniędzy  zainwestowanych
w  medycynę  przeznacza  się  na  przestarzałe  leczenie  chorób  przewlekłych,  takich  jak
nowotwory i choroby serca. 
Jednocześnie  wiadomo,  że  oprócz  nagłych  przypadków  wymagających  operacji,  metody
medycyny alternatywnej są najlepszym sposobem leczenia chorób przewlekłych.  Leczenie
alopatyczne jest nie tylko drogie, ale i nieskuteczne, co jest podstawowym problemem. Jest to
w zasadzie kwestia jak najszybszego stłumienia objawów, ale w dłuższej perspektywie skutki
uboczne z tym związane często oznaczają dalsze pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. 
A skutki uboczne medycyny alopatycznej są dla niego często tak poważne, że pojawia się
kwestia, na ile warto tak żyć. 
W  tej  sytuacji  kwantowy  integracyjny  sposób  zarządzania  zdrowiem  mógłby  nie  tylko
połączyć  teorię  z  eksperymentem,  ale  także  otworzyć  nowe  możliwości  dla  medycyny
prewencyjnej.
Tym samym medycyna oparta  na profilaktyce może ostatecznie doprowadzić do znacznie
szerszego zastosowania metod opartych na energii życiowej, otwierając przestrzeń dla innych
działań, takich jak ekologia wrażliwa na energię życiową, promowanie pozytywnych metod
zdrowotnych  oraz  promowanie  i  utrzymywanie  pozytywnego  zdrowia  psychicznego.
Przeciążenie informacyjne,  które jest  dla nas ogromnym obciążeniem przez całe  życie,  to
nowa forma zanieczyszczenia środowiska. 
Chociaż do zbadania znaczenia medycyny kwantowej potrzebna jest stosunkowo niewielka
ilość informacji, to ciągłe bombardowanie informacjami, na które jesteśmy narażeni, może
doprowadzić w konsekwencji do takich skutków jak na przykład ADHD, które już dotknęło
znaczny procent pokolenia milenialsów. Nowe obszary działalności przedsiębiorczej i nowe
podejścia  do  opieki  zdrowotnej  mogą  dosłownie  zrewolucjonizować  całą  gospodarkę
i  zasadniczo  poprawić  jakość  życia  nas  wszystkich,  pod  warunkiem,  że  badania  będą
rzeczywiście rozwijane w nowych obszarach rozwoju technologicznego, takich jak energia
życiowa, doniosłość psychiki oraz wartości duchowych.
Amit Goswami Kvantová kniha odpovědí, Wydawnictwo ANAG 2019


