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H ipoteza  o ko n tyn u a c ji życia rodziców  w p o tom stw ie  je s t  oczywistą praw dą, ale ludzie
długo tego n ie  zrozum ieją

[prof. Julian Aleksandrow icz]

Zanim podejm ę próbę rzucenia światła na najw iększą z tajem nic -  naturę, istotę 
św iadom ości, pragnę postawić tezę, iż brak tego rozw iązania staw ia pod znakiem  zapytania 
w szelką w iedzę osiągniętą przez człowieka. Jeżeli bowiem  nie wiemy kim jesteśm y, nie 
znamy sw ojego pochodzenia oraz relacji z  całokształtem  istniejącej rzeczyw istości -  niczego 
nie m ożem y być pewni, zaś to, co nazywamy „w iedzą o sobie oraz św iecie poza nam i” 
przybiera postać iluzji, złudzenia, halucynacji.

W  okresie wielu lat mojej rozprawy z zagadką natury św iadom ości przytaczałem  w mych 
pracach szereg definicji tego terminu zaczerpniętych z  różnych gałęzi wiedzy, cytowałem 
wypowiedzi uczonych, myślicieli i filozofów  dawnych oraz współczesnych, o rozmaitych 
orientacjach naukowych czy światopoglądowych, nie ominąłem rów nież poglądów  oraz 
wizji przedstaw icieli religii uniwersalistycznych -  chrześcijaństwa, hinduizmu, buddyzmu, 
islam u1.

Tego rodzaju przegląd poglądów  i stanowisk okazał się konieczny, poniew aż problem  
natury św iadom ości wym agał analizy m ultidyscyplinarnej, uw zględniającej nie tylko 
genetykę m olekularną, fizykę kwantową, psychologię, ale rów nież logikę m atem atyczną 
(logistykę), filozofię, religioznawstwo.

Badaniam i zapoczątkowanym i w latach sześćdziesiątych ub. stulecia objęto ok. 5000 
osób obojga płci, przeważnie studentów wyższych uczelni. Do najważniejszych metod 
w ykorzystanych w trakcie badań zaliczyć należy obserw ację (zw łaszcza introspekcję 
stanow iącą obserwację w łasnego wnętrza psychicznego), eksperym ent (w tym testy 
psychologiczne i fizjologiczne), ankietę, wywiad, analizę dokum entacji i źródeł. Problemowi 
świadom ości autor pośw ięcił rozprawę m onograficzną oraz szereg rozpraw i artyku łów .

Badania nad zmiennymi stanami świadomości prowadziłem  również za granicą. W roku 
1986 jak o  stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
gdzie wówczas wykładałem , udałem się do Stanów Zjednoczonych Am eryki Północnej. 
Podczas 5-m iesięcznego pobytu w Stanach odwiedziłem  Fundację M eningera w Topica 
(Stan Cansas), prow adzącą pionierskie badania stanów św iadom ości opartych na elek- 
troencyfalograficznej analizie potencjału fal prądów czynnościowych wytwarzanych przez 
kom órki kory mózgowej. Eksperym enty przy zastosowaniu eiektroencyfalografu (EEG) na

1 Por. A. Szyszko-Bohusz Hinduizm, Buddyzm, Islam, Wroclaw 1990.
2 A. Szyszko-Bohusz Problem nieśmiertelności biologicznej organizmów wielokomórkowych, Kraków 1985 oraz 
tegoż autora Problematyka i wyniki badań nad stanami świadomości. Problem nieśmiertelności genetycznej, 
Kraków 1992, jak również ostatnia monografia zatytułowana Nieśmiertelność genetyczna. Czy dziedziczymy 
świadomość? Kraków 1996.



które Fundacja otrzym ywała ok. m iliona dolarów  dotacji rocznie (sum a niewyobrażalna w 
Polsce) zafascynow ały m nie ogrom nie, stanowiły bowiem udaną próbę pom iaru stanów 
świadomości, dotychczas określanych jedynie w erbalnie bez możliwości precyzyjnej analizy 
porównawczej. Podstaw ow e cztery stany św iadom ości jaw iące się w rezultacie zapisu EEG 
można w  przybliżeniu scharakteryzow ać następująco:

I. W  św iadom ości badanych dom inuje aktywność m yślowa, koncentracja uwagi na 
różnych problem ach, am biw alencja em ocjonalna. Jest to .^w iadom ość codzienna”  -  
charakterystyczna dla życia rodzinnego, zaw odow ego, działalności społecznej, św iadom ość 
pełna różnorodnych napięć, oczekiwań, zawodów, pragnień, zam iarów , nieustannych zmian 
nastroju etc. W  m ózgu podczas tej fazy dom inuje rytm fal zam ianow any „B ETA ”
0 częstotliw ości około 2 6 -13  cykli/sek;

II. Eksperym entator w prow adza badanych w stan głębokiego odprężenia psycho-
fizycznego, stosując instrukcję autosugestyw ną zbliżoną do treningu autogennego (relak-
sacyjnego) J. Schultza3. Myśli stopniow o zanikają, następuje głębokie odprężenie mięśni, 
oddech staje się w olniejszy, ciało staje się ciężkie i bezw ładne, umysł pozostaje jednak  
bystry, skoncentrow any na procesach zachodzących we wnętrzu św iadom ości. Jest to I faza 
introspekcji. W m ózgu dom inuje rytm fal o nazwie ALFA o częstotliwości około 
13-8 cykli/sek.

III. Stan III -  głębokiej introspekcji osiągają jedynie ci uczestnicy eksperym entu, którzy 
odznaczają się cierpliw ością oraz uporczywym dążeniem do celu. W zależności od swych 
predyspozycji psychofizycznych osiągają cel w różnych okresach czasu. Poleca się im, aby 
obserwowali swe wnętrze psychiczne, procesy zachodzące zazw yczaj nieuchw ytnie w  pod-
świadomości.

Badany znajduje się w stanie zbliżonym do drzem ki, pojaw ia się m ożliw ość złudnych 
wizji lub odczuć, przypom inających senne zjawy, halucynacje. O bserw ujący „w idzi” sw oje 
wnętrze psychiczne, sw oją podśw iadom ość, przybierającą często postać niespodziew aną -  
pełną grozy, wspaniałą, przygnębiającą bądź perwersyjną. W szelkie stłum ione i zepchnięte 
do podśw iadom ości uczucia, pragnienia, obawy, myśli i kom pleksy w yłaniają się niejako „na 
powierzchnię” św iadom ości i nierzadko w yw ierają na ćwiczących w strząsające wrażenie.

Postawa obserw atora w inna być postaw ą beznam iętnego w idza, stojącego jak b y  z  boku, 
jakby wizja dotyczyła kogo innego. W ym aga to dojrzałości, sam oopanow ania. mocy, 
czystości m oralnej. W mózgu ćwiczącego dom inuje rytm  fal nazw any TH ETA  -  8 -4  
cykli/sek.

IV. Jeżeli gw ałtow ne obrazy charakterystyczne dla rytmu TH ETA  nie zniechęcą
1 odstraszą praktykującego, jeśli bez lęku, wstrętu, odrazy lub przem ożnego podniecenia 
i napięcia zdoła on obserwować owe stany św iadom ości, zapoczątkow ane niekiedy u zarania 
powstawania gatunku, wówczas stopniow o w zburzone fale podśw iadom ości zaczną się 
uspokajać i niepokojące obrazy pojawiać się będą coraz rzadziej. W zburzony ocean rytmu 
THETA zostaje zastąpiony przez coraz intensyw niejszy pokój wewnętrzny, zw iastujący 
pogrążenie się w  „U niw ersalny Stan Świadom ości” lub „Stan N iepodlegający Zm ianom ” 
według nom enklatury autora w  jeg o  licznych pracach4. W  stanie tym w szelkie wrażenia, 
emocje, wyobrażenia, myśli, w szelkie reakcje organizm u niemal zupełnie ustają. 
Praktykujący uzyskuje dośw iadczenie wyzwolenia od wszelkiej zależności, doznanie pełni, 
nieuwarunkowanej wolności, wszechogarniającej bezosobow ej m iłości, intuicyjnej wiedzy 
o istocie istniejącej rzeczywistości o raz trudnej do opisania wewnętrznej mocy.

3 Por. A. Szyszko-Bohusz, Nowoczesny relaks. Gorzów Wlkp. 1998.
Por. A. Szyszko-Bohusz, Uniwersalny Stan Świadomości. Poznań 1982 oraz A. Szyszko-Bohusz, W. Pasiemiak. 

Nowa filozofia człowieka i nowa pedagogika, „Dydaktyka Literatury” XX, Zielona Góra 2000.



C hociaż praktykujący je s t świadomy, jednakże stan który dośw iadcza zbliżony je s t do 
głębokiego snu bez marzeń. W m ózgu dom inują długie, przypom inające na zapisie EEG 
potężne fale oceanu fale zam ianowane DELTA, o częstotliwości żaledw ie 4 -1 /2  cykli/sek.

V. Zarysowy opis czterech stanów św iadom ości m ożna znaleźć w literaturze, natomiast 
zgodnie z  hipotezą autora możliwe je s t osiągnięcie przez człow ieka kolejnego, najwyższego 
stanu świadom ości -  szczytowe pogrążenie się w U niw ersalny Stan Świadom ości lub Stan 
N iepodlegający Zmianom. W ychodząc z postawy religijnej, stan ten można określić jako 
zjednoczenie św iadom ości człow ieka z Absolutem, z najwyższą, pierwotną, wszech- 
obejm ującą i w ieczną Ś w iadom ością m ieszczącą w sobie w szelką rzeczywistość. W nom en-
klaturze ezoteryczno-m etafizycznej stan ten odpow iada kontem placyjnem u zjednoczeniu 
duszy z Bogiem (chrześcijaństwo), osiągnięciu N irw any (buddyzm ), stanu Satori (buddyzm 
Zeń), N irvikalpa Samadhi (hinduizm) oraz zjednoczeniu m istycznemu z W szechbytem  
(U nio-M istica) w islamie (sufizm). W  nom enklaturze współczesnej fizykhstan ten można by 
określić jako  zbliżony do entropii zerowej.

Opisany stan świadom ości został nazwany przez autora GAM M A, który w zapisie EEG 
odpow iada 1 /2-0  cykli/sek.

W swoich wieloletnich badaniach autor napotkał wiele m ateriałów źródłow ych z różnych 
okresów  historycznych, w tym również współczesnych, zawierających opisy stanów 
kontem placyjnych. Zasługuje na uwagę ogrom na, zdum iew ająca zbieżność relacji osób 
dośw iadczających stanów zbliżonych do DELTA lub GAM M A  dotycząca urzeczyw istnienia 
(ang. selfrealisation) jedności życia” , jedności oraz wszechobecności jedynej św iadom ości” , 
„nierealności śm ierci”, „zjednoczenia z A bsolutem  stanowiącym jed y n ą  rzeczyw istość” .

Owa zastanawiająca zbieżność oraz pow tarzalność nieomal identycznych dośw iadczeń 
pozw ala na wysunięcie hipotezy, że jed y n ą  niezaw odną płaszczyzną porozum ienia dotyczącą 
ludzkiej świadomości je s t osiągnięcie s ta n u  D E LTA  lub G A M A . Ten właśnie stan 
transcendentalnej jedności oraz tożsamości wszelkiego życia i św iadom ości dośw iadczany 
był zawsze przez ludzi niezależnie od okresu historycznego, tradycji kulturow ej i religijnej, 
wieku, pici etc.

Eksperym entalne badania w spółczesne oparte o zapis EEG zdają się w pełni potw ierdzać 
relacje ascetów, jogów , m nichów tybetańskich czy adeptów  buddyzm u Zen czy sufizmu, 
Otwiera się w ięc droga do stw ierdzenia „powtarzalności eksperym entu” , stanowiącego 
w arunek sine qua non wiarygodności badań empirycznych.

Pogłębiona, oparta o em piryczną weryfikację interpretacja „odm iennych stanów 
św iadom ości” , zw łaszcza zaś w szechobejm ującą unifikację stanów DELTA oraz GAM M A, 
um ożliw ia urzeczyw istnienie natury świadomości. Świadom ość je s t P ierw otną Substancją 
D uchow ą stanow iącą podstawę, kolebkę, źródło w szelkiej rzeczywistości, w szelkiego 
przejawienia, w szelkiej m anifestacji zarówno materialnej jak  psychicznej. Łącząc się 
w procesie ewolucji z czynnikiem  zwanym um ownie „materią” , załam uje się w nim (jak 
św iatło w wodzie), przenika go, tworząc poszczególne zróżnicow ane formy -  poczynając od 
najprostszych jednokom órkow ców  do organizmów obdarzonych centralnym  systemem 
nerwowym, wraz z ich apogeum -  człowiekiem. U rzeczywistnienie tego procesu unifikacji 
w stanie DELTA oraz GAM M A jes t równoznaczne z  rozwiązaniem  „unifikacyjnej teorii 
pola” A lberta Einsteina, teorii hiperprzestrzeni K aluzy-K leina wraz z je j najbardziej 
zaaw ansowanym  sformułowaniem tzw. teorią superstrun. A lbowiem  osiągnięcie owego 
stanu nadświadom ości „tłum aczy bowiem i łączy wszystkie znane zjaw iska fizyczne 
w zadziw iająco prosty sposób”5.

5 Por. Michi-Kaku, Hiperprzestrzeń. Wszechświaty równolegle, pętle czasowe i dziesiąty wymiar, Warszawa 1966, 
s. 10 i nasi.



W św ietle przedstaw ionych ustaleń staje się oczywistym, iż wszyscy badacze natury 
świadomości podejm ujący próbę je j definiow ania nie uzyskaw szy wiedzy o wyższych 
stanach św iadom ości skazani są  w swych wysiłkach na niepowodzenie.

W okresie czterech dziesiątków lat m oich badań nad św iadom ością odbyłem  wiele 
w yczerpujących, twórczych dyskusji z  przedstaw icielam i różnych gałęzi nauki: biologam i, 
fizykami, logikami, matematykami, profesoram i medycyny, psychologam i, filozofami. 
Ogromna w iększość mych dyskutantów  zgadzała się z  m oją argum entacją. Jeśli bowiem 
potomstwo dziedziczy 100% m ateriału genetycznego, jakże w spółw ystępująca nie-
rozerwalnie z  tymi zawiązkami dziedzicznym i św iadom ość m iałaby zostać pom iniętą?

Dokonajmy obecnie próby syntetycznego podsum ow ania ponad 40-letnich badań autora 
nad naturą św iadom ości o raz kon tynuacjąjej istnienia pom im o „śm ierci” osobniczej:

I. Bytem pierwotnym , niezrodzonym , jedynym , wyłaniającym z siebie wszelki przejaw 
istnienia je s t „C zysta Świadom ość” określana w różnych religiach jak o  „B óg” . „T ao”, 
,A llah” , ,A tm an-B rahm an”, „U m ysł Uniw ersalny” , „Najwyższy” etc.

II. Od strony filozoficznej całokształt istniejącej rzeczyw istości m ożna ująć w dwóch 
kategoriach: kategorii złożoności (uw arunkow anej) oraz kategorii niezłożoności 
(nieu warunkowanej).

Do I kategorii zaliczyć należy wszystko podlegające zm ianie i ew olucji, a więc całą 
naturę, wszechśw iat, ciało człow ieka i jeg o  złożoną psychikę rodzącą pojęcia, stany 
em ocjonalne, teorie, zdeterm inow any własną złożoną strukturą obraz rzeczywistości. 
Kategoria II je s t rów noznaczna z  Czystą Świadom ością, pozbaw ioną wszelkiej złożoności, 
chociaż m ieszczącą w sobie potencjalnie możliwość przem iany w  kategorię I.

Kategorii I odpowiada stan świadom ości określanej BETA , kategorii II stan świadom ości 
DELTA oraz GAM M A.

III. Term iny „życie” oraz „świadom ość” są  w istocie tożsam e. Refleksyjna św iadom ość 
człowieka je s t jedynie bardziej złożoną postacią życia tworu jednokom órkow ego 
(np. ameby, wypławka).

IV. W szystkie żywe organizm y o wspólnym  pochodzeniu (w  tym również ludzkość) 
stanowią jeden organizm, jedno  ciało (pom im o rozciągłości w  przestrzeni) -  posiadające 
zintegrowany, na w zór centralnego systemu nerwowego, system  łączności, oparty  na 
podstawach biom olekularnych, biochem icznych, bioelektrycznych, psychologicznych oraz 
cybernetycznych. Każdy przejaw życia i św iadom ości pojedynczego „ty” w pływ a na 
całokształt istnienia i vice versa6. Rodzi to  problem  w spółodpow iedzialności.

V. Potomstwo dziedziczy po swych rodzicach nie tylko zawiązki genetyczne, ale również 
życie przybierające z  czasem  postać św iadom ości refleksyjnej. Do dziedziczonego przez 
potomstwo genotypu przywiązana je s t nierozerw alnie św iadom ość rodziców , która 
kontynuuje się z  pokolenia na pokolenie, ulegając przekształceniom  na skutek warunków 
środowiskowych oraz m utacji, ale będąc w  istocie w swej naturze tożsama. Innymi słowy, 
istotą natury świadom ości je s t zdolność „ogarniania sobą” now o pow stające komórki 
i tkanki, nie tracąc w  tym procesie swojej tożsam ości. O znacza to, że pojęcie „śm ierci indy-
widualnej” interpretowanej jak o  kres istnienia św iadom ości na ziem skim  planie bytu -  
traci sens.

Od prapoczątku istnienia ciągłość życia nie uległa przerw aniu, poniew aż duchowa 
Substancja Życia (Substancja Pierwotna) trw a nadal nie tracąc swej tożsam ości, gdy 
przenika organizm y w procesie ewolucji.

6 Zgodnie z hipotezą wybitnego współczesnego lizjologa angielskiego Rupcrta Sheldraka wszystkie Zyjąee 
organizmy jednoczy szczególnego rodzaju „pole morfogenetyczne” powodujące wzajemne współoddziaływanie. 
R. Sheldrake eksperymentalnie stwierdził istnienie tego oddziaływania pomiędzy grupami osób oddalonych od 
siebie o setki kilometrów. Por. R. Sheldrake. A new science o f  life. The hypothesis o f  form ative causation. 
London 19 8 1.



VI. Podważenie obiegowego przekonania o śmierci osobniczej jak o  kresu istnienia na 
ziem skim  planie bytu (abstrahuję tu oczywiście od życia duchow ego w sensie meta-
fizycznym ) opiera się na prostej logice. Jeśli bowiem potom stw o dziedziczy po rodzicach 
zawiązki cielesne w 100%, to możemy również dom niem ywać, że w 100% dziedziczy 
rów nież ich świadom ość, zawsze w spółw ystępującą z ciałem fizycznym. W szelkie cechy 
i w łaściwości nabyte są  jedynie „zew nętrzną m odyfikacją” nie m ającą wpływu na tożsam ość 
„Pierwotnej Substancji Św iadom ości”7.

D ziedziczenie cech nie je s t więc podobieństw em , mogącym być czymś przypadkowym, 
ale kontynuacją zarówno somy ja k  i psyche organizm ów  rodzicielskich przez potomstwo. 
M oże pojaw ić się pytanie, dlaczego zgodnie z przedstaw ioną hipotezą, dzieci nie pam iętają 
zdarzeń z  życia rodziców ? Połączenie się zawiązków genetycznych rodziców  oraz wstrząs 
porodow y stanowi w ystarczające w ytłum aczenie zatarcia śladów pam ięciowych, mających 
wszak również m iejsce w cyklu życiowym każdego organizm u. N iem niej jednak  istnieje 
tzw. „pam ięć genetyczna” lub „pamięć filogenetyczna” , której jaskraw ą m anifestacją jest 
tzw. „ataw izm ” czyli występowanie u ludzi, zwierząt i roślin pewnych cech pierwotnych, 
w łaściwych ich dalekim przodkom , które w następstwie rozwoju ew olucyjnego zanikły 
i u przodków  bliskich danemu osobnikowi nie występują.

Przykładem  atawizm u jes t reakcja ucieczki u każdego psa, gdy pochylam y się ku ziemi 
sym ulując podniesienie kamienia. U cieczka jes t wynikiem „pamięci genetycznej” , ponieważ 
w odległej epoce kam ienia łupanego nasi przodkow ie zabijali wiele ówcześnie żyjących 
psów kamieniami i wytworzony w nich odruch warunkowy przetrw ał do dziś. Jeśli więc 
istnieje pamięć, oznacza to nieprzerw aną ciągłość życia, życia tożsam ego z życiem i od-
czuwaniem  odległych w czasie przodków. Prawidłowość tę potw ierdza również 
sform ułowane przez Ernesta Haeckla oraz F. M ullera tzw. „prawo biogenetyczne” , mówiące, 
że rozwój osobniczy każdego organizm u je s t w ogólnych zarysach skróconym  pow tórzeniem  
historii rozwoju gatunku (ontogeneza jes t powtórzeniem  filogenezy). A rgum entację autora 
potw ierdza również zjawisko regularnego pow tarzania się cech przodków  w pokoleniach 
potom nych noszące m iano „rekapitulacji” .

Przykładów potwierdzających w ielką prawdę jedności życia je s t wiele. Czyż nie wym aga 
zastanow ienia „bohaterstw o” m ałego ptaszka atakującego orła stepow ego, aby odciągnąć go 
od gniazda, w którym znajdują się pisklęta, narażając swe życie? Czyżby znal ów ptaszek 
szczytne ideały m oralne, był wyznawcą religii lub czytał dzieła mówiące o poświęceniu 
i altruizm ie? Nie, przyczyną jego bohaterstw a jes t instynkt rodzicielski, nakazujący 
pośw ięcić życie dla potomstwa, dla zachow ania ciągłości, kontynuacji życia, jednego 
i tożsamego.

VII. Dopóki istnieje ciągłość-kontynuacja łańcucha genetycznego poczętego przed milionami 
lat u zaczątków życia dopóty w każdym nowonarodzonym osobniku odradza się nie tylko soma 
rodzicieli, ale również ich pobudliwość -  życie -  świadomość. Dla każdego biologa truizmem jest 
twierdzenie, że organizm jednokomórkowy (np. ameba) rozmnażający się przez podział jest 
faktycznie „nieśmiertelny” -  ponieważ tożsamy z nim samym organizm nie zginął od momentu 
poczęcia, ale dzieląc się przedłużał swe istnienie. Hipoteza autora zamianowana „nieśmier-
telnością genetyczną” (określana już  w niektórych opracowaniach naukowych jako „teoria”) 
postuluje, że organizmy wielokomórkowe rozmnażające się drogą płciową nie tracą przywileju 
nieśmiertelności w odniesieniu do swych niżej zorganizowanych jednokomórkowych braci.

VIII. W swej najgłębszej istocie natura św iadom ości człow ieka je s t tożsam a z  naturą 
św iadom ości Praprzyczyny -  Boga -  Absolutu -  jedynie istniejącej i niezrodzonej Rzeczy-

7 Por. A. Szyszko-Bohusz, Świadomość jako  obecność Substancji Duchowej nie podlegającej tub podlegającej 
zmianom , [w:] O Naturze Świadomości (Materiały Ogólnopolskiego interdyscyplinarnego Seminarium pod red. 
A. Szyszko-Bohusza), Kraków 1997. Zrozumienie .jedności życia” oraz absurdalności wszelkiego zla wyrzą-
dzonego bliźniemu staje się szczególnie aktualne w obliczu nasilenie terroryzmu i przemocy.



wistości. Chrystus wzywa „Obyście byli JED N O  -  jako  Ja z O jcem ” . Poprzez dośw iadczenie 
swojej własnej natury postaw a człow ieka nauki łączy się i u tożsam ia z  postaw ą mistyka, 
światopogląd naukowy i religijny znajdują płaszczyznę porozum ienia, poniew aż PRAW D A 
jest wierzchołkiem  góry na szczyt której wiedzie wiele dróg.
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The nature of consciousness (the essence of 40 years of research)

Key words: psychology, nature of consciousness, Theory of Genetic Immortality
The author is an inventor o f  a new branch o f  pedagogy -  T he Holistic Pedagogy and The 

Hypo-thesis o f Genetic Im mortality -  strictly connected with a holistic understanding o f  the 
nature o f  consciousness. Hę presents the m ultidisciplinary view on several fundam ental 
notions, as life, consciousness, personal identity, heredity, genetic memory, etc. A ccording to 
the above m entioned revision o f  to-date term inology is presented. T he author claim s the 
notion o f  heredity can be understood as continuity o f  the parents' lives in children. Therefore, 
the chain o f  life and consciousness has not been interrupted despite o f  the death o f  an 
individual. T he program -m e investigation including the state o f  relaxation and the peculiar 
state of consciousness named by the author „The State Not A ble To C hange” or „Universal 
State O f Consciousness” was extended to about 1000 schoolboys and schoolgirls, and about 
5000 university students. The Hypothesis o f Genetic Im mortality (H G T) deserves, according 
to scientific opinions, to be called The Theory o f G enetic Im mortality (TGI).


