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Vili Poznik je sredi avgustovske-
ga dopoldneva vzel v desno
roko mobitel, v katerega je upe-

ril orgonski sevalnik. V informacijski
posodi sevalnika je bil plo{~ek s Pozni-
kovo biolo{ko kodo, na njem pa je bil
postavljen modri informirani kozarec.
Celjski izumitelj je ‘elel, da se informaci-
ja iz informiranega kozarca prek vklju~e-

bljanskem in{titutu, ki se ukvarja tudi
z vodo. In zgodilo se je. Fotoni so po-
sko~ili, ra~unalnik je ~rtal zapise njiho-
vega {tevila. Informacije, ki so v mo-
drem informiranem kozarcu, je mogo-
~e prek mobilnega telefona prenesti na
daljavo.

Vili Poznik je poslal ‘eljo, da voda v
Ljubljani prevzame kodo iz kozarca v
Celju {e na dva druga na~ina. Enkrat sa-
mo z mislijo, drugi~ prek orgonskega se-
valnika in v tretje prek oja~anega orgon-
skega sevalnika.

VPLIV VOLJE
Prenos ‘elja na daljavo ni ni~ nove-

ga. [tevilni znanstveniki po vsem svetu,
prednja~ili so znanstveniki z univerze v
ameri{kem Princetonu, so na stotero
na~inov raziskovali, ali lahko ‘iva zavest
vpliva na materijo in na strojno opremo.
Po znanstvenem svetu so mo~no odme-
vala odkritja Roberta Jahna, in‘enirja

Slovenski poskus prenosa izbranih informacij z mislimi in orgonskimi sevalniki

Vpliv misli na materijo
Informacije iz modrega
informiranega kozarca,

prenesene na daljavo, so
vzpodbudile tok fotonov.

nega mobitela prenese na vodo v poso-
di, ki je bila v biofotonski kameri v lju-
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strojni{tva s Pricetona in Brende Dunne,
razvojne psihologinje s ̂ ika{ke univer-
ze. Dokazala sta, da so ljudje obi~ajnih
sposobnosti z mo~jo volje vplivali na
naklju~no gibanje strojev. Z znanstveno
doslednostjo in tehnolo{ko preciznost-
jo sta, ko sta opravila pet tiso~
{tudij, dokazala zamisli, ki so
bile dotlej podro~je misti~nih
do‘ivetij ali najbolj nenavadne
znanstvene fantastike. Dokaza-
la sta nekaj revolucionarnega o
~lovekovi zavesti in z vztraj-
nim delom skozi dolga leta
zbrala goro podatkov, ki je po-
stala najve~ja baza podatkov o
raziskovanju namenskega vpli-
vanja na daljavo. Njuno delo
je dokaj podrobno razlo‘eno
v knjigi Polje, ki je iz{la tudi
v sloven{~ini.

FOTONI
Pri ugotavljanju vpli-

vanja na daljavo so si
raziskovalci pomaga-
li na vse mogo~e na-
~ine. Najprej
s kartami,
pa s kocka-
mi, potlej so

ugotavljali vpliv volje na ~as razpada ra-
dioaktivnih snovi, kar je zapisoval Gei-
gerjev {tevec. Ni~ ni namre~ bolj naklju~-
nega od radioaktivnega atomskega razpa-
da. Potem so izdelali {e vrsto strojev in po-
trjevali to, kar sta z najve~jo znanstveno

zanesljivostjo ugotovila Ro-
bert Jahn in Brenda Dunne.

Ljubljanski in‘enir ke-
mije dr. Adolf Mo‘e se je
pri preizkusu, ali Vili Poz-
nik lahko posreduje pre-
nos dolo~enih informacij,
namre~ informacij iz mo-
drega kozarca, oprl na
dejstvo, da fotonska ka-
mera lahko zabele‘i ‘e
majhno {tevilo fotonov,

ki izhajajo iz trdnih sno-
vi ali teko~in. S foton-
sko kamero je v vodi
mo‘no meriti fotone,
to je svetlobo, ki izhaja
iz vode pri kemilumi-
niscenci – kemijski re-

akciji, pri kateri se
spro{~a energija
v obliki svetlo-

be. Svetloba se obi-

~ajno spro{~a pri reakcijah s procesom
oksidacije. ^e dodamo reagente, ki pri
reakciji preidejo v vzbujeni intermedi-
at, ki razpade in pri tem sprosti foton,
se koli~ina svetlobe mo~no pove~a.

Za raziskave je dr. Adolf Mo‘e izbral
raztopino vodikovega peroksida z do-
datkom raztopine luminola, ki pove~a
izhajanje fotonov. Na podlagi poprej{-
njih meritev vpliva informacij iz informi-
ranega modrega kozarca na vodo je pred-
videl, da se bo v vodi, ki je informirana,
spremenila koli~ina sevanih fotonov v
primerjavi z vodo, ki ni informirana.

Izmeril je tok fotonov v raztopini pe-
roksida brez obsevanja, pa v enaki razto-
pini, na katero je Vili Poznik preko mobi-
tela dve minuti deloval z mislijo na izbra-
no informacijo, v tretji meritvi je meril
tok fotonov v raztopini peroksida, ki je
dobila informacijo iz modrega informi-
ranega kozarca preko mobitela in orgon-
skega sevalnika. In nazadnje je meril {e
tok fotonov v raztopini peroksida, ki je
bila prek mobilnega telefona obsevana
z informacijami iz modrega informira-
nega kozarca z oja~anim orgonskim se-
valnikom.

Meritve ka‘ejo, da je v neobsevanem
vzorcu (modra krivulja) razpad peroksi-
da po~asnej{i kot v obsevanih vzorcih.
Hitrost razpada je najve~ja pri obsevanju
z oja~enim orgonskim sevalnikom (sve-
tlomodra krivulja).

J. V.

Meritve dr. Adolfa Mo‘eta v Ljubljani so pokazale znatno pove~an tok fotonov v vseh meritvah,
{e najbolj pa pri kombinaciji modri kozarec–oja~an orgonski sevalnik.

Plo{~ek z biolo{ko kodo eksperimentatorja

Fotonska kamera !

VPLIV MISLI NA MATERIJO
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