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1. INTRODUCERE
Exceptind dragostea, exista ceva mai frumos pe acest pamint decit o floare, sau
mai esenţial decit o planta? Adevarata matrice a oricarei vieti omenesti este
tocmai covorul de smarald care imbraca pamintul. Fara plante nu am putea
nici respira si nici minca. Pe dosul fiecarei frunze, un milion de buze in miscare
se straduiesc sa devoreze gazul carbonic si sa expire oxigen. Dupa cit arata un
calcul amanuntit, saptezeci si cinci de milioane de kilometri patrati de tesuturi
vegetale trudesc din greu ca sa realizeze miracolul fotosintezei: producerea
oxigenului si a hranei pentru oameni si pentru animale.

Din cele trei sute saptezeci si cinci de miliarde de tone de hrana care se
consuma in fiecare an pe planeta, partea cea mai importanta vine de la plante,
care cresc luindu-si hrana din aer si din sol, cu ajutorul soarelui. Cealalta
parte vine de la animale, care insa sunt si ele tributare tot plantelor.
Alimentele, bauturile, inclusiv cele alcoolice, drogurile si medicamentele care il
mentin pe om in viata si intr-o stare buna a sanatatii atunci cind sunt
administrate judicios, toate acestea le avem in primul rind datorita fotosintezei.
Hidrocarburile plantelor verzi ne ofera amidonuri, grasimi, uleiuri, diferite
sortimente de ceara si de celuloza. Din clipa nasterii sale si pina cind intra in
mormint, omul are nevoie de celuloza ca sa se adaposteasca, sa se inveleasca si
sa se incalzeasca; fibrele, tesaturile, corzile, instrumentele muzicale, pina si
hirtia pe care isi mizgaleste gindurile, toate provin din aceeasi sursa. O
insiruire a multimii de plante folosite de om cu atita profit pentru el putem afla
in cele sase sute de pagini ale excelentuluiDictionary of Economic Plants al lui
Uphof. Economistii cad si ei de acord asupra acestei chestiuni, anume ca
agricultura este cheia prosperitatii oricarei natii.
Constienti in mod instinctiv de valoarea spirituala a plantelor, care le aduc si o
satisfactie de ordin estetic, oamenii se simt fericiti atunci cind traiesc
inconjurati de verdeata. Florile au devenit de mult timp obligatorii pentru
evenimentele importante cum ar fi nasterea, casatoria, moartea, ca sa nu mai
vorbim de obiceiul placut de a le folosi la mese sau la anumite ocazii festive. Le
oferim din dragoste, din prietenie, in semn de omagiu sau pentru a multumi
cuiva pentru ospitalitatea pe care ne-a acordat-o. Casele noastre se
infrumuseteaza cu gradini, orasele cu parcuri, tarile cu rezervatii naturale. Cel
dintii lucru pe care il face o femeie pentru a da unei incaperi un aer mai
primitor este sa aseze in ea o planta sau cel putin o vaza cu citeva flori.
Aproape toti barbatii solicitati sa spuna repede cam cum concep ei paradisul,
fie pamintean, fie ceresc, au raspuns ca il vad ca pe o gradina incarcata de
orhidee, in care eventual sa se zbenguiasca si una sau doua nimfe.
Opinia lui Aristotel, care sustinea ca plantele sunt inzestrate cu suflet dar nu si
cu senzatii, a fost acceptata fara obiectii de-a lungul intregului Ev Mediu si
chiar pina mai incoace, anume pina la inceputul secolului al optsprezecelea,
cind Carl von Linne, parintele botanicii moderne, a uluit lumea decretind ca
plantele nu se deosebesc de oameni si de animale decit prin faptul ca nu au
posibilitatea de a se misca. Afirmatie contrazisa in secolul urmator de celebrul
naturalist Charles Darwin, care a demonstrat ca fiecare circel este inzestrat cu
puterea de a se misca independent de ceilalti. Pentru a folosi chiar termenii lui
Darwin, plantele „nu dobindesc si nu manifesta aceasta insusire decit in
situatii cind ea le poate fi de folos".

La inceputul secolului nostru, un biolog vienez inzestrat si purtator al unui
nume cit se poate de francez, anume Raoul France, a emis ideea, socanta
pentru naturalistii din vremea sa, ca plantele isi misca si ele corpurile, la fel de
liber si de gratios ca cele mai mladioase animale si ca cei mai delicati oameni,
numai ca noi nu ne dam seama de aceasta facultate a lor pentru simplu motiv
ca aceasta se petrece intr-un ritm mult mai lent decit suntem noi obisnuiti sa
percepem.
Radacinile plantelor, sustine Raoul France, se infig in sol explorindu-l, mugurii
si ramurile descriu cercuri precise, frunzele si florile se indoaie si tremura in
fata schimbarilor de diferite naturi, circeii formeaza bucle delicate si se intind
ca niste adevarate tentacule, pornind cu bagare de seama in recunoasterea
terenului. Naturalistul vienez adauga chiar ca omul pretinde ca plantele sunt
nemiscate si lipsite de simturi tocmai pentru ca el nu prea sta sa-si faca timp
pentru a le observa mai cu luare-aminte.
Poetii si filozofii care s-au oprit si ei asupra acestei chestiuni, ca Johann
Wolfgang von Goethe sau Rudolf Steiner, au bagat de seama ca plantele cresc
in doua directii opuse, pe de o parte infigindu-se in pamint, ca sub efectul
propriei lor greutati, iar pe de alta inaltindu-se catre cer, ca si cum o forta
contrara, un fel de anti-gravitatie, le-ar atrage spre inaltimi.
Radicelele asemanatoare cu niste viermisori, pe care Darwin le compara cu
niste celule nervoase cerebrale, se infig mereu mai adinc in sol, ca niste fire
subtiri si albe, ancorindu-se cu nadejde in glie si sugindu-i sevele in drumul
lor. Cavitati minuscule, in care uneori se afla imperceptibile bule de amidon,
indica virfurilor acestor radacini, cu o extraordinara precizie, directia centrului
gravitatiei terestre.
in perioade de seceta aspra, radacinile in cautare de umiditate sparg retelele de
canalizare si se infig, cum e cazul banalei lucerne, pina la doisprezece metri
adincime, gasind incredibile puteri care le ajuta sa strapunga pina si
obstacolele de beton. Pina acum nimeni n-a stat sa numere cu precizie
radicelele unui arbore, dar examenul atent al unei singure plante de secara a
stabilit existenta a circa treisprezece milioane de radicele, insumind mai bine
de sase sute de kilometri. si mai trebuie socotit si ca pe aceste radicele mai este
asternut si un strat fin de puf, care cuprinde, dupa unele estimari, cam
paisprezece miliarde de fire care, puse cap la cap, ar da si ele cam zece mii de
kilometri, adica aproximativ distanta care separa cei doi poli ai planetei
noastre.
Celulele speciale, al caror rost este sa asigure infigerea tot mai adinca a
radacinilor, se uzeaza in contact cu pietricelele, cu rocile sau cu firele de nisip
mai groase si de o consistenta mai dura, asa ca sunt in permanenta inlocuite,
numai ca noile celule mor de indata ce dau de o sursa de hrana si sunt si ele

inlocuite la rindul lor de alte celule, a caror functie este aceea de a dizolva
sarurile minerale si de a extrage din ele elementele nutritive. Aceasta hrana de
baza trece din celula in celula de-a lungul intregii plante si constituie o unitate
protoplasmica, o materie apoasa sau gelatinoasa considerata ca fiind
fundamentul vietii organice.
Radacina slujeste prin urmare drept pompa pentru absorbirea apei, care face
oficiul de dizolvant universal, purtind elementele nutritive de la radacina spre
frunza si evaporindu-se apoi spre a cadea din nou pe pamint, ceea ce duce la
perpetuarea acestui adevarat ciclu al vietii. Frunzele unei plante de floareasoarelui elimina intr-o zi tot atita apa cit elimina un om prin porii pielii sale,
sub forma de transpiratie. intr-o zi fierbinte, un singur mesteacan poate
absorbi pina la patru sute de litri de apa, asa ca frunzele sale isi pot permite sa
ne ofere o umbra frageda si racoritoare.
Dupa opinia lui Raoul France, nici o planta nu este cu totul lipsita de putinta
de a se misca, intrucit cresterea insasi se inscrie in categoria miscarilor si se
realizeaza prin miscare. Plantele se indoaie, se rasucesc si freamata fara
contenire. France descrie intr-o frumoasa imagine miile de tentacule care intr-o
zi de vara pornesc din fiinta cit se poate de linistita a unui arbore oarecare, si,
tremurind in cautarea lor febrila, se grabesc sa constituie un sprijin nou
pentru tulpina grea, in plina crestere, de care depind si ele. Un circel are
nevoie, in medie, de saizeci si sapte de minute ca sa dea un ocol complet
spatiului din jurul sau, iar atunci cind intilneste in drumul acesta un suport, ii
ajung douazeci de secunde ca sa inceapa sa se rasuceasca in jurul obiectului
respectiv si dupa o ora s-a infasurat atit de temeinic incit nu mai poate fi
desfacut fara greutate. Circelul se infasoara uneori chiar in jurul sau, ca un
tirbuson, determinind astfel planta sa se inalte.
O planta agatatoare ce are nevoie de un tutore se va indrepta intotdeauna spre
suportul cel mai apropiat. Daca o mutam de la locul ei, in mai putin de o ora
isi va schimba directia, in functie de noua situatie. Oare vede planta tutorele? il
percepe intr-un mod oarecare, necunoscut noua? Chiar daca in drum se afla
obstacole care, dupa parerea noastra, ar impiedica-o sa sesizeze potentialul
tutore, ea tot se va indrepta fara gres spre acesta, ferindu-se sa creasca spre
locurile unde nu va intilni asa ceva.
Plantele, spune France, sunt capabile de intentii: ele se pot orienta si intinde
spre ceea ce cauta si trebuie sa recunoastem ca misterioasele instrumente de
care se servesc pentru asa ceva pot da nastere interpretarilor celor mai bogate
in fantezie.
Departe de a duce o existenta inerta, plantele care alcatuiesc covorul unei
pajisti - numita de greci, in antichitate, botane - par in stare sa perceapa ceea

ce se petrece in jurul lor si sa actioneze cu o subtilitate care, sa ne fie ingaduit
s-o spunem, depaseste fara drept de apel posibilitatile speciei omenesti.
Roua-cerului sau Drosera rotundifolia, o planta carnivora, isi va insfaca prada,
micile insecte imprudente, cu o precizie de invidiat, intorcindu-se exact in
directia ceruta. Anumite plante parazite isi simt viitoarele victime dupa cea mai
slaba urma de miros si inving orice obstacole ca sa se poata indrepta spre ele.
Plantele par a-si da seama care furnici anume vor sa le fure nectarul, asa ca
florile lor se inchid de indata ce simt in preajma prezenta nedoritului musafir si
nu se vor deschide decit atunci cind tulpina va fi destul de incarcata de roua
pentru ca furnicile, oricit de hotarite ar fi, sa se vada silite sa se dea batute.
Salcimul a ajuns sa-si perfectioneze intr-atit sistemul de aparare, incit se
foloseste de anumite furnici, pe care le gazduieste primitoare si le ospateaza cu
nectar tocmai pentru ca acestea sa o apere de alte insecte si chiar de ierbivore.
Sa fie chiar pura intimplare faptul ca plantele iau forme anume, tocmai spre a
se adapta obiceiurilor insectelor care le asigura polenizarea, atragindu-le prin
miresme si prin colorit specific, rasplatindu-le cu nectarul preferat, construind
canale si mecanisme florale incredibile, in unicul scop de a captura o albina
care nu este lasata sa iasa dintre petale decit dupa ce fecundarea pistilelor s-a
savirsit?
Sa fie oare vorba de un reflex sau de o simpla coincidenta in faptul ca o orhidee
ca Trichoceros parviflorus are petale ce imita perfect aspectul femelei unei
anumite varietati de insecte, cu atita incredibila fidelitate incit masculul insista
si se sileste din rasputeri sa se imperecheze cu femela asta vegetala si astfel
polenizeaza floarea?
Sa fie un accident oarecare faptul ca florile nocturne sunt in general albe ca sa
atraga mai bine fluturii, si se umplu de nectar abia la apusul soarelui? Sau ca
floarea de crin, incarcata de polen, degaja un miros de carne usor intrata in
putrefactie, ca sa atraga mustele care roiesc prin preajma, in timp ce plantele
care nu se bizuie decit pe vint ca sa se vada fecundate au flori care nu cauta sa
fie frumoase, mirositoare si atragatoare pentru insecte, asa ca ramin nebagate
in seama?
Plantele stiu sa faca multe ca sa se apere. Se acopera cu spini, capata un gust
amar sau secreta lichide viscoase care naclaiesc si ucid insectele indezirabile.
Tematoarea Mimosa pudica este inzestrata, de exemplu, cu un mecanism care
intra in actiune de fiecare data cind un gindacel, o furnica sau o omida incep
sa se catere pe tulpina ei, luind-o in directia frunzisului ei delicat. De indata ce
intrusul atinge unul din pintenii de pe tulpina, aceasta se indreapta
numaidecit, frunzele se agita si musafirul nepoftit fie ca e aruncat la pamint de
aceste miscari la care nu se asteapta, fie ca e intimidat si silit sa bata in
retragere.

Exista plante care, nefiind in stare sa gaseasca azot in terenurile mlastinoase
in care traiesc, si-l procura devorind organisme vii. Exista mai bine de cinci
sute de varietati de plante carnivore care consuma orice fel de carne, de la cea
a insectelor pina la muschiul de vaca, uzind de viclenii de neinchipuit ca sa-si
inhate prada, de la tentacule si firisoare lipicioase si pina la capcanele in forma
de pilnie. Tentaculele unor asemenea plante nu sunt numai guri pur si simplu,
ci si adevarate stomacuri, situate in imediata apropiere tocmai pentru a putea
primi cit mai rapid prada, pe care o devoreaza si o digera la iuteala, consumind
in intregime tot ce e tesut carnos si singe si nelasind decit eventualele schelete.
Roua-cerului si celelalte drosere care se hranesc cu insecte nu se lasa
niciodata pacalite de pietricele, bucatele de metal sau de alte materii asezate pe
frunzele lor, dar nu ramin deloc indiferente in fata valorii nutritive a unei
bucatele de carne. Darwin a descoperit ca aceste plante pot intra in actiune
chiar si atunci cind li se ofera o farimita de carne cintarind a treizecea parte
dintr-un miligram. Un circel, partea cea mai sensibila a unei plante dupa
radacina, se mladiaza imediat sub greutatea unui fir de matase de un sfert de
miligram.
Cind e nevoie sa alcatuiasca anumite constructii, plantele vadesc o
ingeniozitate care o depaseste net pe aceea a inginerilor nostri. Lungile tuburi
goale ale unor tulpini, in stare sa suporte greutati de neinchipuit si sa reziste la
furtuni ucigatoare, sfideaza cele mai perfectionate realizari umane in materie
de structuri de rezistenta. Plantele cunosc foarte bine metoda fabricarii de fibre
rasucite in spirala, care rezista mult mai bine la rupere, in timp ce oamenii
sunt deocamdata departe de a putea realiza asa ceva. Celulele vegetale se pot
lungi, luind forma unui cirnat sau a unei panglici plate si, o data impletite,
formeaza funii mai solide decit am fi tentati sa credem vazindu-le. Pe masura
ce un arbore creste, trunchiul lui isi modifica in mod constant structura, care
devine din ce in ce mai densa, tocmai in scopul de a putea sustine greutatea
crescinda a intregului ansamblu.
Astfel, eucaliptul australian se poate tine drept pe un trunchi subtire si aparent
fragil, inalt de mai bine de o suta cincizeci de metri de la sol, deci cit marea
piramida a lui Keops, iar anumite specii de nuc pot purta pe crengile lor pina la
o suta de mii de fructe, in Virginia creste o varietate de troscot care isi stringe
tulpinile in niste noduri marinaresti ce sunt supuse unor asemenea solicitari
cind se usuca, incit socul provocat de ruptura face semintele sa zboare in toate
partile, tocmai pentru ca sa poata incolti la distante cit mai mari de plantamama.
Plantele s-au dovedit sensibile la orientarea fata de punctele cardinale si chiar
la anumite evenimente ce sunt pe cale sa se intimple. Pionierii si vinatorii au
descoperit in preriile din valea fluviului Mississippi o varietate de floarea-

soarelui, Silphium laciniatum, ale carei frunze indica foarte precis cele patru
puncte cardinale. in India creste o specie numita Arbrus precatorius, care e
atit de sensibila la orice influente electrice si magnetice incit e consultata cu
incredere nedezmintita in vederea previziunilor meteorologice. Botanistii de la
Kew Gardens din Londra, primii care au cercetat acest aspect, au descoperit ca
Arbrus precatorius poate fi folosit cu netagaduit succes la previziuni corecte in
privinta cicloanelor, a uraganelor si a tornadelor, precum si a cutremurelor de
pamint si a eruptiilor vulcanice.
Florile alpine au ajuns la o cunoastere atit de precisa a anotimpurilor incit stiu
exact cind se apropie primavara, isi croiesc drum prin straturile de zapada de
deasupra lor si, daca acestea persista, stiu sa le ajute sa se topeasca datorita
caldurii pe care o degaja tocmai in acest scop.
Pentru ca plantele sa poata reactiona cu atita siguranta si precizie si in moduri
atit de diferite la semnalele lumii exterioare, fara indoiala ca dispun de mijloace
de comunicare cu aceasta, mijloace comparabile sau chiar superioare fata de
simturile cu care suntem inzestrati noi, conchide Raoul France. El considera
de asemenea ca plantele se afla intr-un permanent proces de observare si de
inregistrare a unor evenimente si fenomene de care oamenii n-au habar, fiind
prizonieri ai viziunii antropocentrice asupra lumii pe care o cunosc in mod
subiectiv, asa cum le-o releva cele cinci simturi ale lor.
Dupa ce mult timp a fost considerata universal valabila opinia conform careia
plantele n-ar fi decit niste automate lipsite de simturi, s-a descoperit ca ele
sunt de fapt in masura sa distinga sunete pe care urechea omeneasca nu le
poate percepe si unde luminoase invizibile pentru om, ca de exemplu razele
infrarosii si ultraviolete. Plantele sunt sensibile in special la razele X si la
frecventa inalta folosita in transmisiile televizate.
Tot regnul vegetal, mai sustine acelasi France, reactioneaza la miscarile
pamintului si ale satelitului acestuia, luna, si s-ar putea ca intr-o zi sa se
demonstreze ca suporta influente din partea stelelor si a altor corpuri ceresti
din univers.
Plecind de la faptul cert ca forma exterioara a unei plante constituie o unitate
care se reface de fiecare data cind o componenta a sa este distrusa, France
trage concluzia plina de indrazneala ca trebuie sa fie vorba aici de interventia
unei entitati constiente care supervizeaza tot ce inseamna forma, o inteligenta
care conduce viata plantelor, aflindu-se fie in interiorul, fie in exteriorul
acestora.
France cunostea deja, acum aproape trei sferturi de secol, suficiente lucruri
pentru a fi putut scrie o Viata secreta a plantelor. Era convins ca plantele sunt
inzestrate cu toate atributele fiintelor vii si ca se dovedesc capabile „de cele mai
violente reactii cind sunt maltratate si de cea mai vie recunostinta fata de

cineva care le inconjoara cu dragoste si le ingrijeste din suflet". Numai ca la
vremea aceea studiile publicate de el au fost fie ignorate de specialisti, fie
considerate pure elucubratii lipsite de bun-simt. Se pare ca impresia cea mai
puternica pe care a reusit s-o provoace contemporanilor sai a fost oroarea in
fata simplei idei ca plantele ar putea proveni dintr-o lume supramateriala
populata de fiinte cosmice carora, cu mult inainte de nasterea lui Isus
Christos, vechii indieni le dadusera numele de deva, si ca acestea, sub chipul
zinelor si spiridusilor, al gnomilor si al silfidelor, ca sa nu mai vorbim de atitea
si atitea alte fiinte de aceeasi natura, constituiau o sursa de viziune directa si
de experienta pentru preotii celti si pentru alti oameni inzestrati cu calitati de
medium. Analizind noutatile propuse de France, pina si cei mai indulgenti
dintre botanistii timpului au considerat ca viziunea lui este cel mult
incintatoare prin romantismul ei, numai ca este dezolant de neproductiva.
Era deci nevoie de surprinzatoarele descoperiri la care au ajuns oamenii de
stiinta din anii '60 pentru a aminti fara menajamente omenirii de existenta
unei lumi vegetale pe care nu mai avea voie s-o ignore. si cu toate acestea, mai
gasim si astazi destule minti din lumea stiintei care refuza cu tarie sa creada
ca plantele vor fi in curind domnisoare de onoare la inevitabila cununie a fizicii
cu metafizica.
Viziunea poetului si a filozofului, care vedea in plante niste fiinte vii, ce respira
si comunica, inzestrate cu personalitate si cu insusirile specifice sufletului, se
vede sustinuta azi de fapte reale, stabilite fara dubii. Daca nu vedem in plante
altceva decit existente mecanice si impersonale, de vina suntem numai noi, cei
ce persistam in orbirea noastra incapatinata. Fiindca lucrul cel mai uluitor din
toate este tocmai acela ca plantele par a fi gata, ba chiar dornice si in stare sa
coopereze cu omenirea in ducerea la bun sfirsit a imensei sarcini care-i sta in
fata: sa transforme din nou intr-un rai biata noastra planeta naclaita de
murdarie si degradata intr-o asemenea masura incit i se potriveste foarte bine
denumirea data de englezul William Cobbett, deschizatorul de drumuri in
ecologie: „un neg urit si scirbos".

Partea întâi
CERCETARI ACTUALE
1. PLANTELE Sl PERCEPTIA EXTRASENZORIALA
Fereastra prafuita a biroului care dadea spre Times Square din New York
rasfrangea ca o oglinda o imagine vrednica mai curând de o ţara a minunilor.
Nu una cu iepurasi albi, imbracati in jiletci si cu lant de ceas lafaindu-li-se pe

burtica, ci privelistea unui omulet cu urechi de spiridus, numit Backster, care
se afla in fata unui galvanometru si a unei plante de
apartament, Dracaenamassangeana. Incursiunea in tara minunilor despre care
vorbim incepuse in 1966, când Cleve Backster, cel mai competent specialist
american in detectarea minciunilor, lucrase o noapte intreaga cu o clasa de
scolari care nu erau altceva decât politisti si agenti de securitate sositi din
toata lumea ca sa invete secretele tehnicii lui. Lovit de o inspiratie subita,
Backster se hotari acum sa conecteze unul din electrozii poligrafului sau,
aparatul de detectare a minciunilor, de una din frunzele Dracaenei, planta
tropicala cu frunze late si cu o inflorescenta bogata si deasa, numita in chip
obisnuit dragonier, din pricina unei legende care spunea ca rasina acestei
plante ar da in realitate sânge de dragon. Backster era curios sa vada daca,
turnând apa la radacina, asta influenteaza planta si, daca da, atunci când si
mai ales cum.
Numai ca il astepta o surpriza. in timp ce planta sorbea cu lacomie apa prin
tulpina ei lunga, galvanometrul nu indica o rezistenta mai mica, asa cum ar fi
fost de asteptat de la conductibilitatea mai ridicata a plantei imbibate de apa.
Pe banda inregistratoare, acul avea dimpotriva tendinta sa coboare in loc de a
urca, trasand tot felul de urme in forma de dinti de ferastrau. Fapt era ca
aceste urme indicau mai curand o reactie similara cu aceea a unei fiinte
umane supuse unui stimul emotional scurt.
Un galvanometru este o componenta a poligrafului, detectorul de minciuni,
care, atunci cand un curent slab parcurge corpul unui om, raspunde
imaginilor sale mintale sau celui mai mic semn de emotie facand sa oscileze un
ac sau o penita pe un tambur care se invarteste incet. Acest aparat a fost
inventat la sfarsitul secolului al optsprezecelea de un iezuit din Viena, parintele
Maximilian Hell, astrolog oficial la curtea imparatesei Maria-Theresa, dar mai
tarziu paternitatea sa a fost atribuita, prin nu se stie ce eroare capricioasa, lui
Luigi Galvani, fizician si fiziolog italian, caruia i se atribuie de o lume intreaga
meritele legate de descoperirea electricitatii animale. Astazi, galvanometrul este
folosit conectat la un circuit electric ce poarta numele de Puntea lui
Wheatstone, in onoarea fizicianului englez care a inventat telegrafia fara fir, sir
Charles Wheatstone.
in termeni simpli, puntea echilibreaza rezistenta in asa fel incat energia
potentiala a corpului uman sa poata fi masurata atunci cand este supusa unor
fluctuatii provocate de anumite ganduri sau de emotii. Procedura obisnuita a
anchetatorilor consta in a adresa suspectilor interogati intrebari formulate
atent si de a tine o evidenta a acelora dintre ele care provoaca miscari bruste
ale acului. Anchetatori experimentati, de talia lui Backster, sustin ca sunt in
stare sa detecteze minciunile dupa urmele lasate de ac. Metoda cea mai eficace

de a declansa la o fiinta omeneasca o reactie suficient de puternica pentru a
obtine oscilatii specifice ale acului este aceea de a-i ameninta starea de
siguranta. Drept care Backster se hotari sa procedeze in acelasi fel si cu planta
despre care vorbeam, Dracaena massangeana. Duse ceasca cu cafea fierbinte
pana la planta si inmuie in ea una din frunze, urmarind reactia acului.
Deceptie totala: expresia grafica a reactiei era abia perceptibila, la drept vorbind
nesemnificativa.
Dupa cateva minute de reflectie, isi inchipui o tortura mai sofisticata si mai
cruda: va arde frunza legand-o de electrozi sau in alt mod. Exact in clipa cand
in minte i se desfasura imaginea frunzei arse si inainte ca el sa fi apucat sa
intinda mana dupa cutia de chibrituri, pe traseul ce se desena sub ochii lui
interveni o schimbare spectaculoasa: penita desena o curba energica,
prelungita in sus. si totusi Backster nu apucase sa schiteze nici cel mai mic
gest, nici in directia plantei si nici in a aparatului. inseamna atunci ca planta ii
ghicise gandurile?
Iesi din incapere si merse sa caute chibrituri, iar la intoarcere observa o noua
oscilatie brusca pe grafic. Cu inima cam indoita, se apuca sa arda frunza cu
flacara chibritului, dar fu din nou surprins sa-si vada asteptarile inselate:
reactia de pe traseu fu de-a dreptul neinsemnata. Mai tarziu, cand se prefacu
iarasi ca vrea sa aprinda un chibrit si sa-l tina sub frunza, reactia fu nula.
Ciudat lucru, planta parea in stare sa faca o diferenta neta intre intentiile reale
si cele simulate. Vrand sa vada mai indeaproape cum stau lucrurile, Backster
hotari sa intreprinda o cercetare mai amanuntita a fenomenului la are tocmai
fusese martor. Primul lucru pe care il facu fu sa se asigure ca nu neglijase nici
o posibila explicatie logica a faptelor. Era ceva in neregula cu planta respectiva?
Sau poate cu el? Sau cu poligraful? Nu-si putea da seama cu precizie, asa ca
se hotari la schimbari ale termenilor, recrutandu-si colaboratori de ici si de
colo, folosind alte plante si alte instrumente si facandu-si experientele in alte
locuri decat biroul sau. Fura supuse deci unor teste asemanatoare peste
douazeci si cinci de specii de plante si de fructe printre care salata verde,
ceapa, portocalele si bananele. Observatiile efectuate prezentau toate
caracteristici comune si pareau sa deschida calea unei viziuni noi asupra
lumii.
La inceput, Backster banuia ca aceasta capacitate a plantelor de a citi in
sufletul lui si de a-i ghici intentiile tine de o forma de perceptie extrasenzoriala.
Numai ca foarte repede aceasta explicatie nu i se mai paru satisfacatoare.
Perceptia extrasenzoriala presupune existenta unei perceptii care merge dincolo
de de aceea care are loc prin cele cinci simturi cunoscute: pipaitul, vederea,
auzul, mirosul si gustul. Cum plantele nu par a fi inzestrate cu ochi, urechi,
nas sau gura, si cum inca din vremea lui Darwin botanistii nu admiteau ca

vegetalele ar dispune de un sistem nervos, Backster a tras concluzia ca aici
trebuia sa fie vorba de ceva mult mai adanc. Cu alte cuvinte, nu putea fi vorba
de un al saselea simt in lipsa primelor cinci, deci termenul de perceptie
extrasenzoriala trebuie abandonat. Iar asta l-a facut pe Backster sa incline
spre ipoteza ca cele cinci simturi ale fiintei umane ar constitui un factor
limitativ, sub care s-ar ascunde un soi de perceptie primitiva si incompleta,
eventual comuna tuturor vietuitoarelor. „Plantele vad poate mult mai bine fara
ochi decat vad oamenii cu ochii", conchise el. Prin intermediul celor cinci
simturi ale lor, oamenii pot percepe absolut tot, pot percepe partial sau pot sa
nu perceapa nimic, dupa cum sunt sau nu interesati de cutare sau cutare
chestiune. „Daca ceva anume nu ne place, socotea Backster, putem intoarce
privirile sau inchide ochii. Daca fiecare dintre noi ar fi prezent in spiritul
celorlalti, si asta in permanenta, am trai atunci haosul absolut".
incercand sa descopere ce pot percepe sau simti plantele, Backster se apuca
sa-si instaleze aparatura stiintifica corespunzatoare si monta astfel un
laborator in toata regula. in lunile ce urmara, grafice dupa grafice inregistrau
tot ce parea important si toate felurile si varietatile de plante erau aduse sa
contribuie la bunul mers al cercetarilor. Fenomenul initial parea sa persiste,
inclusiv daca frunza era rupta de pe planta. si mai surprinzatoare a fost
constatarea ca graficul inregistra aceeasi reactie chiar atunci cand frunza era
rupta in bucatele mici, risipite pe un electrod. Plantele reactionau nu numai la
amenintarile venite din partea cercetatorilor, ci si in fata unor pericole
potentiale, ca de exemplu aparitia brusca a unui caine in incapere sau sosirea
unei persoane percepute ca ostila. Backster fu in masura sa demonstreze ca
miscarile unui paianjen, impiedicat deliberat de cineva sa se apropie de o
planta aflata in aceeasi incapere si conectata la aparatele de inregistrat,
provocau schimbari spectaculoase pe grafic inca inainte ca paianjenul sa
reuseasca sa scape vigilentei paznicului sau. „Am putea crede - afirma
Backster - ca de fiecare data cand paianjenul se hotara sa incerce sa scape,
planta il simtea si reactiona imediat la nivelul frunzei".
El observa in felul acesta ca atunci cand o planta e amenintata cu distrugerea
si simte acest pericol sau iminenta unei agresiuni exterioare, se apara...
„lesinand", intocmai cum ar face o fiinta omeneasca. Acest fapt a fost dovedit
intr-un chip de-a dreptul spectaculos atunci cand o cercetatoare din Canada,
specialista in fiziologie, a venit sa-l vada si sa asiste la experientele din
laboratorul lui. Prima planta nu a manifestat nici o reactie a doua la fel si nici
a treia. Backster, intrigat, si-a verificat instrumentele, si, neconstatand nici un
defect, a continuat cu a patra, cu a cincea... Abia cea de-a sasea planta a avut
o reactie suficient de puternica spre a-i dovedi vizitatoarei fenomenul.

Curios sa afle motivele care influentasera primii subiecti, Backster a intrebat-o
pe vizitatoare: „Munca dumneavoastra va obliga sa faceti rau plantelor?". „Da,
i-a raspuns aceasta. Lichidez intotdeauna plantele cu care lucrez, le incinerez,
ca sa le pot cantari in stare de deshidratare absoluta, la sfarsitul analizelor".
Trei sferturi de ora dupa ce vizitatoarea plecase spre aeroport, toate plantele lui
Backster isi recapatasera capacitatea de a reactiona prompt la stimuli.
Episodul acesta i-a permis sa constate ca plantele pot ajunge in stare de
letargie si pot fi chiar hipnotizate de anumiti oameni. Dupa parerea lui, de un
fenomen oarecum asemanator ar putea fi vorba si in cazul sacrificiilor rituale
practicate la evrei: hahamul tranchilizeaza animalul ce urmeaza sa fie
sacrificat, in primul rand pentru a-i da acestuia o moarte fara dureri, iar mai
apoi evitand ca tesuturile organismului acestuia sa se imbibe cu toxinele
degajate instantaneu din cauza spaimei, ceea ce le da de regula un gust
neplacut si chiar, dupa multi cercetatori, le face daunatoare pentru sanatatea
consumatorilor. S-ar putea chiar, adauga Backster, „ca unei plante sa-i placa
mai mult sa patrunda intr-o forma superioara de viata decat sa ramana sa
putrezeasca pe suprafata solului".
intr-o zi, vrand sa demonstreze ca nu numai plantele, ci chiar si celulele izolate
sunt capabile sa capteze semnale printr-un sistem de comunicatii necunoscute,
Backster a organizat un experiment pentru autorul unui articol aparut
in Baltimore Sun si a reluat dupa aceea, cu unele prescurtari, in Reader's
Digest. A conectat la galvanometrul T un filodendron si, adresandu-se
ziaristului ca si cum acesta ar fi fost conectat el insusi la aparat, incepu sa-l
chestioneze in scopul de a afla anul nasterii acestuia, precizandu-i in prealabil
ca trebuia sa raspunda negativ la fiecare intrebare. Backster rosti pe rand toti
anii dintre 1925 si 1932, primind de fiecare data raspuns negativ. La sfarsitul
scurtei experiente, examinand traseul acului, observa abaterea asteptata in
dreptul anului in care era nascut ziaristul.
incercand sa vada daca plantele sunt inzestrate cu memorie, Backster puse la
punct un scenariu care trebuia sa-i permita demascarea raufacatorului
necunoscut. Era vorba de distrugerea uneia din cele doua plante aflate in
incapere, in timp ce cealalta avea sa ramana „martor", incercandu-se
identificarea faptasului cu ajutorul ei. sase din cursantii lui Backster in
manuirea poligrafului, toti politisti capabili si cu experienta, se oferira
voluntari pentru acest experiment. Legati la ochi, trasera cate un biletel dintr-o
palarie. Pe unul dintre biletelele acestea erau scrise instructiunile: cel in cauza
trebuia sa smulga din radacina, sa rupa si sa marunteasca una din cele doua
plante aflate in incapere. Agentul trebuia sa comita fapta in cel mai mare
secret: nici Backster si nici vreunul din camarazii sai nu trebuiau sa aiba nici
macar cel mai mic indiciu asupra identitatii sale. Singurul martor al crimei

trebuia sa ramana cea de-a doua planta, cea care avea sa ramana in viata.
Backster spera sa poata stabili identitatea vinovatului conectand planta-martor
la poligraf si punandu-i pe urma pe toti cei sase suspecti sa defileze prin fata
ei. Incredibil, dar planta-martor nu a avut nici o reactie la trecerea celor cinci
nevinovati, dar la apropierea faptasului acul a inceput sa oscileze de-a dreptul
nebuneste.
Backster s-a gandit la inceput ca exista si posibilitatea ca planta sa fi perceput
si reflectat sentimentele de vinovatie ale agresorului. Dupa o matura chibzuinta
si-a dat seama ca acesta nu numai ca actionase in interesul stiintei, dar nici
macar nu se simtea in vreun fel vinovat pentru ceea ce facuse, asa ca ipoteza
ca planta il recunoscuse ca pe un potential pericol pentru ea si pentru
semenele ei capata astfel argumente serioase.
Semnalam o alta intamplare extrem de interesanta, mai potrivita parca cu
lumea plina de misterioase tenebre a lui Sax Rohmer si Bulwer Lytton. Cand o
tanara a fost gasita asasinata intr-o mare fabrica din New Jersey, Backster fu
insarcinat de politie sa investigheze pe principalii suspecti cu ajutorul
detectorului de minciuni conventional. Cum in seara crimei in fabrica se
aflasera numerosi salariati, interogatoriile tuturor acestora ar fi durat mult si
ar fi fost destul de nesigure. Backster se gandi sa conecteze la un poligraf
fiecare din cele doua plante ornamentale care se aflau in biroul unde fusese
descoperit cadavrul tinerei. Urma ca toti suspectii sa vina pe rand in incaperea
adiacenta si numai daca plantele aveau sa reactioneze in prezenta unuia urma
sa fie folosit detectorul de minciuni. in felul acesta ancheta avea sa se incheie
in scurt timp si avea sanse serioase de succes.
Toti muncitorii fura invitati sa treaca pe rand prin incaperea alaturata, fara a
provoca insa reactii notabile ale plantelor. Acestea nu intrara in alerta decat
atunci cand Backster ordona subordonatilor sai sa le puna pe amandoua la
adapost pe timpul noptii intr-o alta incapere, mai sigura, data fiind calitatea lor
de martori atat de pretiosi. A doua zi experimentul fu reluat, dar rezultatele
ramasera aceleasi. Numai ca nereusita nu era imputabila nici plantelor si nici
lui Backster: cand asasinul a fost prins, cu alte mijloace, s-a vazut ca era un
individ din afara uzinei.
intr-o alta serie de observatii minutioase, Backster a notat ca intre o planta si
stapanul ei pare a se stabili o relatie oarecum privilegiata, intemeiata pe
afectiune, care rezista chiar in cazul despartirii. Folosind cronometre perfect
sincronizate, a constatat ca plantele lui continuau sa reactioneze la gandurile
care-i treceau prin minte in timp ce se afla in alta incapere, pe culoar sau chiar
pe strada, la o departare considerabila.
Reusi chiar sa demonstreze ca plantele lui au reactionat pozitiv in clipa cand el
s-a hotarat sa se intoarca acasa la New York, atunci cand se gasea cam la

douazeci de kilometri, la New Jersey. Ca era vorba de o senzatie de usurare din
partea lor sau de un fel de urare de bun-sosit, Backster n-a putut sa-si dea
seama. Un alt amanunt nu lipsit de importanta: Dracaena, planta care statea
la originea tuturor acestor experiente, a reactionat emotionata in biroul lui in
clipa cand el, aflat intr-un turneu de conferinte, tocmai proiecta in fata
asistentei o fotografie a ei.
Odata ce s-au obisnuit cu o persoana, plantele par sa tina legatura cu aceasta
oriunde s-ar afla si chiar daca obiectul simpatiei lor este inconjurat de mii de
alte fiinte omenesti. Acest lucru s-a vazut intr-o seara de 31 decembrie cand
Backster, aflat la New York, s-a amestecat in valmasagul multimii care forfotea
in Times Square, inarmat numai cu un carnetel si cu un cronometru. Pierdut
in inghesuiala, si-a notat toate faptele si gesturile; momentele cand a mers la
pas sau a alergat, cand a traversat pasaje subterane, trecand practic pe sub
vehiculele grele de pe strada, si, in sfarsit, momentul cand s-a luat la harta cu
un vanzator de ziare. La intoarcerea in apartament a constatat ca fiecare dintre
cele trei plante tinute sub observatie reactionase in acelasi mod la emotiile prin
care trecuse el.
Backster nu reusea insa sa-si faca nici cea mai mica idee asupra energiei prin
care se transmit gandurile sau sentimentele de la el la planta. incerca o
experienta noua, izoland o planta intr-o cusca Faraday, inchisa si aceasta la
randul ei intr-un recipient de plumb. Nici unul dintre aceste doua ecrane nu
paru sa intrerupa sau macar sa tulbure comunicarea dintre planta si stapanul
ei. Backster trase de aici concluzia ca, indiferent de natura acestei energii, ea
opereaza neinfluentata de campurile magnetice si ca chestiunea se cerea
privita trecand de la macrocosmos la microcosmos.
intr-o zi, cand Backster se taiase la un deget si isi tampona rana cu tinctura de
iod, poligraful conectat la planta inregistra o reactie prompta, pricinuita dupa
toate aparentele de moartea catorva celule ale organismului stapanului.
Aceasta reactie a plantei ar fi putut fi provocata si de emotia lui Backster la
vederea propriului sau sange, ca si de usturimea provocata de tinctura de iod.
Totusi, Backster incepea sa sesizeze reactii identice la toate plantele, de fiecare
data cand una din ele era martora a distrugerii vreunui tesut vital. incepea sa
se puna deci intrebarea daca planta este sensibila la moartea celulelor izolatele
unui organism.
intr-o alta ocazie, aceleasi urme tipice aparura pe traseul poligrafului in clipa
cand Backster se pregatea sa inceapa un borcan de iaurt. Acest lucru il intriga
si il facu sa cerceteze lucrurile mai amanuntit, ajungand la o concluzie dintre
cele mai neasteptate: dulceata pe care tocmai o amesteca in borcanul de iaurt
continea un conservant chimic ucigator pentru fermentii naturali folositi la
acidularea lactatelor. O alta deviatie bizara a acului poligrafului se lamuri pana

la urma ca fiind cauzata de moartea bacteriilor din interiorul tevii de scurgere
de la chiuveta, oparite de apa fierbinte.
Vrand sa aprofundeze ipoteza ca toate formele de viata au ca punct comun ceea
ce el a numit constiinta celulara, Backster a reusit sa conecteze electrozi la
diferite specii de organisme unicelulare ca amoeba, diferite drojdii, mucegaiuri,
prelevari bucale, celule sanguine si chiar spermatozoizi. Urmele obtinute la
poligraf au fost la fel de interesante ca cele provocate de plantele evoluate. in
special spermatozoizii s-au dovedit extrem de sensibili, reusind sa-l identifice
fara gres pe parintele lor si ramanand absolut inerti in prezenta altor
reprezentanti ai sexului masculin. Asemenea observatii pot constitui un indiciu
ca fiintele unicelulare ar dispune de o memorie globala, in care caz s-ar ajunge
la concluzia stupefianta ca sediul memoriei nu e creierul, cum se crede
deocamdata cu toata taria, si ca acesta n-ar fi decat o simpla gara de triaj.
„Sensibilitatea perceptiva - sustine Backster - nu pare sa se opreasca la nivelul
celular. Ea ar putea chiar sa fie localizata la nivelul moleculei, ceea ce ar
implica reevaluarea a tot ceea ce pana acum a fost considerat ca inanimat."
Convins ca se afla pe drumul unei descoperiri capitale pentru stiinta, Backster
era foarte dornic sa publice rezultatele cercetarilor sale intr-o revista stiintifica,
pentru ca altii sa le poata verifica. Numai ca implicarea lui personala in
lucrarile intreprinse, mergand pana la cunoasterea dinainte a orei hotarate
pentru un experiment sau altul, era de multe ori de natura sa-i alerteze
plantele si sa le determine sa refuze orice cooperare. Asta il facu sa se
gandeasca la un sistem de lucru din care orice interventie omeneasca in
manipularile cerute sa fie eliminata. Dupa doi ani si jumatate de tatonari,
ajunse sa determine modalitatile unui test ce consta in distrugerea celulelor vii
prin mijloace mecanice si in momente nestiute dinainte de plante, in absenta
oricarei fiinte omenesti in laborator sau in apropierea acestuia. isi opri alegerea
asupra micilor creveti cu care se hranesc pestii tropicali si puse la punct un
ingenios sistem mecanic de basculare, cu ajutorul caruia un bol cu apa in care
se aflau crevetii era rasturnat intr-o oala mare ce clocotea pe foc. Un
programator automat declansa intregul dispozitiv in momente imprevizibile,
astfel incat nici Backster si nici colaboratorii sai nu aveau de unde sa cunoasca
dinainte momentul producerii evenimentului. Mai mult decat atat, in oala care
clocotea aveau sa fie rasturnate si alte boluri, insa fara creveti, tocmai pentru a
se putea compara ulterior reactiile plantelor la aceste actiuni. Trei plante erau
conectate la trei galvanometre, in trei camere diferite, iar un al patrulea
galvanometru, conectat la o rezistenta fixa, trebuia sa inregistreze eventualele
variatii datorate fluctuatiilor de curent electric din retea sau altor fenomene
electromagnetice neprevazute care ar fi putut perturba buna functionare a
galvanometrelor. Temperatura din incaperi era mentinuta la un nivel constant

iar plantele, ca o precautie suplimentara, fusesera aduse din timp inauntru,
pentru aclimatizare, evitandu-se pe cat posibil orice contact cu ele inainte de
inceperea experimentului.
Plantele selectionate pentru aceasta erau din specia Philodendron cordatum,
intrucat frunzele lor robuste pot suporta fara nici un impediment greutatea
electrozilor. Era de asemenea prevazuta folosirea si a altor exemplare din
aceeasi specie, intr-o serie ulterioara de teste. in termeni stiintifici, Backster
tinea sa demonstreze ca „exista la vegetale o perceptie primara care inca nu
este definita; distrugerea vietii animale poate fi utilizata ca stimul de la distanta
pentru a demonstra aceasta perceptie si ea pare sa functioneze la plante in
mod independent de prezenta omului".
Experienta aceasta a reusit sa demonstreze ca toate cele trei plante au
reactionat in acelasi moment si cu maxima violenta la moartea crevetilor
aruncati in apa in clocot, ramanand inerte in momentele cand in oala erau
varsate bolurile fara creveti. Aparatura automata, verificata ulterior de experti,
a pus in evidenta constanta cu care plantele au reactionat la moartea
crevetilor, coeficientul de hazard fiind redus la douazeci la suta. Aceasta
experienta si rezultatele au fost consemnate in iarna lui 1968 in
articolul Dovezi ale unei perceptii primare la vegetale, publicat in cel de-al
zecelea tom al ei publicatii The International Journal of Parapsychology.
Peste sapte mii de oameni de stiinta solicitara atunci un tiraj aparte al
raportului asupra primelor cercetari ale lui Backster. Studenti si profesori din
aproximativ douazeci si patru de universitati americane se aratau dornici sa
reia aceste experiente de indata ce aveau sa dispuna de echipamentul necesar.
Mai multe fundatii oferira subsidii pentru continuarea cercetarilor. in februarie
1969 National Wildlife ii consacra lui Backster un articol de fond si, ca la un
semnal, toata presa, care pana atunci nu daduse prea mare importanta
lucrarilor lui Backster, se dezlantui intr-o campanie de slavire a lui, starnind o
valva la care nimeni nu s-ar fi asteptat. Uluitoarele dezvaluiri ale lui Backster
suscitara un asemenea interes incat in intreaga lume secretarele si menajerele
incepura sa discute tot felul de intimitati cu plantele lor si numele
de Dracaena massangeana ajunse pe toate buzele, intrand in vocabularul
curent a milioane de oameni.
in timp ce cititorii lor erau fascinati mai ales de gandul ca un stejar s-ar putea
sa tremure la apropierea taietorului de lemne sau ca un morcov trece prin
spaime de moarte la vederea iepurelui, redactorii de la National Wildlife erau
deja preocupati de posibilitatile de aplicare a descoperirilor lui Backster la
diagnosticarea medicala, in investigatia criminalistica sau in domeniul
spionajului. Unele rezultate se aratara atat de stupefiante incat nu se
incumetara sa le dea publicitatii. Medical World News din 21 martie 1969 scria

ca cercetarile asupra perceptiei extrasenzoriale erau „pe punctul de a dobandi
respectabilitatea stiintifica pe care savantii care s-au aplecat asupra
fenomenelor oculte incercasera zadarnic s-o obtina din 1882, data la care a fost
fondata la Cambridge Societatea britanica pentru cercetari in domeniul fizicii".
Subventiile care incepusera sa curga din toate partile ii ingaduira lui Backster
sa-si procure echipamentele cele mai scumpe, printre care electrocardiografe
ultramoderne. Aceasta aparatura, utilizata de regula pentru masurarea
emisiilor electrice ale inimii si ale creierului, permisera sa se masoare cu
maxima precizie diferentele de potential ale plantelor, fara ca ele sa mai fie
supuse unui curent electric exterior, care comporta in permanenta un anumit
risc de hazard sau de eroare. Electrocardiograful se dovedi infinit mai sensibil
si mai sigur decat modestul detector de minciuni cu care incepuse Backster, iar
electroencefalograful reusi sa realizeze trasee de o precizie de zece ori mai
mare.
Un incident surprinzator il incita pe Backster sa intreprinda cercetari si intr-un
domeniu absolut diferit. intr-o seara, in timp ce se pregatea sa-si trateze
cainele cu un ou crud, observa ca una din plantele conectate la poligraf
reactiona violent. in seara urmatoare fenomenul se repeta, in aceleasi
imprejurari. Curios sa afle cam care ar putea fi sentimentele oului, il conecta la
galvanometru si iata-l pe expertul nostru cufundat pana la gat in noi cercetari,
intr-un domeniu la care nu s-ar fi gandit niciodata.
Timp de noua ore, Backster observa cu atentie oscilatiile neintrerupte ale
acului care inregistra reactiile oului si ajunse la concluzia ca acestea
corespundeau ritmului cardiac al embrionului puiului. Totusi oul fusese
cumparat de la o bacanie absolut respectabila si nu era fecundat. Mai tarziu,
in timp ce diseca oul, fu surprins sa constate absenta structurii circulare
anatomice care ar fi putut explica pulsatiile inregistrate mai inainte. Trase de
aici concluzia ca, dupa toate probabilitatile, nimerise din intamplare peste un
camp de forte care inca nu avea un loc cunoscut in activitatea de cercetare
stiintifica.
Backster duse mai departe aceasta experienta conectand un ou la
electrocardiograf si observandu-i reactiile in timp ce, la celalalt capat al mesei,
arunca alt ou intr-un ibric cu apa fiarta. Oul tinut sub observatie reactiona
violent la moartea semenului sau. Implicatiile acestei ultimei descoperiri s-ar
putea sa fie fundamentale pentru studiul originii vietii si ar putea oferi
suficient material pentru o carte separata. in fata imensului camp care i se
deschidea acum inainte, Backster se hotari sa renunte pentru un timp la
experientele cu plante.
intamplarea a vrut ca Pierre Paul Sauvin, un specialist in electronica din West
Petterson, statul New Jersey, sa auda la radio un interviu luat lui Backster de

Long John Nebel, asa ca iata-l devenit a doua persoana pornita pe calea
explorarii misterelor comunicarii la plante.
Sauvin era interesat de mult timp de problema perceptiei senzoriale si de
fenomenele de hipnoza de la distanta si poseda totodata serioase cunostinte
tehnice, ca inginer la ale carui servicii de inalta competenta recurgeau mai
multe intreprinderi importante, in primul rand Aerospace si International
Telephone and Telegraph.
Cand Long John Nebel, un sceptic incorigibil, incerca sa-l incolteasca pe
Backster insistand ca acesta sa numeasca macar cateva aplicatii practice ale
descoperirii sale privitoare la perceptia primara la plante, acesta sugera in
primul rand o utilizare in domeniul militar: soldatii aflati intr-un teritoriu ostil,
in jungla de exemplu, ar putea evita ambuscadele slujindu-se de vegetatia din
jurul lor, conectata la aparate speciale si folosita astfel drept „semnal de
alarma". Dupa care Backster adauga: „Dar daca doriti cu adevarat sa starniti
interesul unui psiholog, v-ati putea servi de o planta ca sa actionati un mic
tren electric, determinandu-l sa faca manevre in functie de emotiile umane".
Aceasta explicatie, desi dezolant de nepractica, ar fi putut totusi sa capete, in
jargonul de electronist al lui Sauvin, numele de „sistem de raspuns la un
semnal de alarma". si tocmai acesta a fost faptul care l-a hotarat sa intreprinda
propriile lui experiente intr-un domeniu care pana atunci nu-l interesase deloc.
Vorbind mai tarziu despre inventiile sale, Sauvin avea sa sustina in mai multe
randuri ca cele mai multe idei i-au venit printr-o intuitie fulgeratoare, ca si
cum el insusi n-ar fi jucat decat rolul unui simplu medium. Astfel el declara ca
in multe cazuri a obtinut datele necesare unei inventii fara sa inteleaga cu
adevarat principiul pe care se baza aceasta sau modul in care ea se integra
intr-un ansamblu, ci recurgand la „sfere extraterestre" in vederea obtinerii de
date suplimentare. Folosind generatoare de inalta tensiune, Sauvin si-a putut
supune corpul unor descarcari de 27 000 de volti fara sa i se intample nimic si
a reusit sa actioneze de la distanta un bec umplut cu heliu care i-a servit drept
receptor electronic pentru mesaje spiritiste, inelele intunecate ale acestuia
curgand intr-o directie sau in alta, in functie de raspunsurile care trebuiau
date la intrebarile puse. Sauvin a mai reusit si punerea la punct a unui sistem
absolut sigur, in stare sa hipnotizeze pana si persoanele cele mai refractare la
hipnoza, constand intr-o platforma instabila instalata intr-o incapere
intunecoasa strabatuta de un fascicol de lumini in culorile curcubeului, ale
caror miscari de du-te-vino produc rapid si sigur adormirea subiectului.
Spirit dinamic si intreprinzator, Sauvin reusi in scurt timp sa puna in practica
cele auzite la radio, instaland un mic trenulet electric si reusind sa-i schimbe
sensul de deplasare pe sine in functie de gandurile si de emotiile pe care i le
transmitea prin conectare la o planta. Peste scurt timp era in masura nu

numai sa repete cu succes aceasta experienta in fata publicului de la Madison
din New Jersey, ci chiar sa faca trenuletul sa mearga, sa se opreasca si s-o ia
inapoi sub reflectoarele puternice ale televiziunii. Circuland, trenuletul
declansa la un moment dat un comutator, ceea ce avea drept consecinta faptul
ca-i provoca lui Sauvin un puternic soc electric. Ceva mai incolo, pe sina, se
afla un alt comutator, bransat la un galvanometru, care era la randul lui
conectat la un filodendron obisnuit. inregistrand reactia emotionala a lui
Sauvin sub socul electric, planta imprima acului trasor o tresarire puternica,
actionand totodata si comutatorul si inversand in felul acesta sensul de
deplasare a trenuletului. Dupa mai multe experiente repetate, lui Sauvin ii era
suficient sa-si aminteasca senzatiile provocate de soc si sa insiste asupra
acestora pentru ca planta sa actioneze comutatorul.
Sauvin era de mult timp preocupat de parapsihologie, simtindu-se fascinat de
ramificatiile psihologice pe care le implica faptul ca o planta e capabila sa
raspunda emotiilor si gandurilor omului, dar cu toate acestea ambitia lui era sa
puna la punct un dispozitiv vegetal sigur, care sa poata fi folosit de orice om
fara contacte prealabile care sa-i asigure o comunicare sufleteasca cu planta.
Sauvin era ferm convins ca plantele, „constiente" sau nu, dispun de un camp
electric similar celui degajat de om si ca interactiunea intre aceste doua
campuri putea fi folosita. Era vorba de punerea la punct a unor instrumente
suficient de sensibile pentru a putea valorifica acest fenomen in mod sigur si
cu randament maxim. Parcurgand publicatiile de specialitate care soseau fara
incetare pe masa lui de lucru, in calitatea lui de redactor tehnic al agentiei
I.T.T., Sauvin fu frapat de o serie de articole aparute in Popular Electronics,
semnate L. George Lawrence, in legatura cu circuitele electronice neobisnuite si
cu armele exotice. Autorul, impresionat de ideea rusilor de a folosi pisici special
dresate pentru dirijarea spre tinta a rachetelor aer-aer, se gandea daca n-ar fi
fost posibila educarea plantelor in asa fel incat acestea sa reactioneze in
prezenta unor anumite obiecte sau imagini selectionate, bineinteles in scopuri
de aceeasi natura. Dupa eforturi indelungate, Sauvin a reusit sa puna la punct
un aparat cu care sa poata aprecia cele mai mici variatii de curent posibile la
vegetale. Sensibilitatea acestuia era de o suta de ori mai ridicata decat a
galvanometrului lui Backster, iar parazitii erau considerabil redusi.
in stadiul acesta al cercetarilor, Sauvin ajunsese sa nu mai masoare
amplitudinea voltajului, ci numai marjele minime care separa doi curenti
paraleli. Confectiona un instrument mai mult sau mai putin comparabil cu
aparatul folosit de obicei pentru scaderea intensitatii luminii, folosind insa pe
post de comutator o planta. Variatiile de rezistenta care apareau la nivelul
frunzelor intensificau sau scadeau lumina, in functie de reactiile plantei la
stimulii exteriori.

indata ce si-a pus la punct instrumentul, Sauvin conecta la el plantele si le
lasa astfel zi si noapte. Urmarind sa inregistreze cele mai mici variatii de
curent, bransa de asemenea la plante un osciloscop, avand un ecran electronic
de dimensiuni mari, cuprinzand un 8 luminos ale carui bucle isi schimbau
forma in functie de intensitatea curentului provenit de la plante, astfel incat
volutele schitate de el semanau cu bataile din aripi ale unui fluture.
Un sunet nuantat era produs simultan de un curent care traversa un
amplificator acustic ce ii permitea lui Sauvin sa perceapa cele mai mici oscilatii
si sa urmareasca astfel in cele mai bune conditii reactiile plantelor sale. O serie
de aparate de inregistrat imprima in permanenta pe banda aceste modulatii, in
timp ce aceeasi operatiune era efectuata, in fiecare secunda, de un bip
monoton provenind de la un orologiu vorbitor universal. inarmat cu un
cronometru, Sauvin era acum in masura sa urmareasca efectul pe care il
producea asupra plantelor sale din orice punct in care s-ar fi aflat.
Unele din bizarele instrumente electronice concepute de Sauvin isi gasira o
intrebuintare in industrie, cum s-a intamplat mai ales cu complexul aparat
telefonic cu memorie si cu inregistrare automata a raspunsurilor, care s-a
raspandit foarte repede in lumea intreaga. Sauvin, care de ani de zile colabora,
sub diferite pseudonime, la mai multe publicatii specializate, se dovedise totusi
un om prudent si avusese grija sa-si mentina in permanenta si un loc de
munca stabil. Pusese la punct un sistem extrem de ingenios care-i permitea sa
discute la telefon cu redactorii tehnici chiar si atunci cand se gasea la serviciu.
Cu ajutorul unui mic emitator radio pe care si-l fixa la picior si cu o serie de
benzi inregistrate lasate acasa, putea sa comunice cu acestia prin intermediul
telefonului de la domiciliul sau, primind mesaje, raspunzand la intrebari, si
toate acestea in timp ce se gasea instalat la biroul sau de lucru. Un simplu
gest, cum ar fi trecerea unghiei peste dintii unui pieptene, in apropierea
telefonului, ii ingaduia sa-si identifice fara greseala interlocutorul, pe baza
modulatiilor undelor sonore emise. Pentru a pastra secretul asupra
conversatiilor pe care le avea in timp ce altii il credeau ocupat cu altceva, luase
obiceiul sa maraie mereu printre dinti cate un cantecel in timp ce se afla la
birou.
Acest echipament tehnic realizat de Heath Robinson ii servi admirabil lui
Sauvin in comunicarea de la distanta cu plantele sale. Putea forma la telefon
numarul lui de acasa si sa discute astfel cu ele in mod direct, prin intermediul
unui amplificator audiometric, si acest fapt ii dadea posibilitatea sa verifice
luminozitatea si temperatura din locuinta lui si materialul de inregistrare lasat
acolo. Spera sa poata perfectiona sistemul de declansare a comutatorului,
facandu-l mult mai sensibil, asa ca avea nevoie de un dispozitiv care sa
permita plantelor sa aprinda singure lumina, iar aceasta, la randul ei, facea

instantaneu sa avanseze intr-un vas de sticla o cultura de microorganisme,
ceea ce actiona astfel un al doilea comutator.
in timp ce-si manipula plantele spre a le conecta la electrozi Sauvin incepu sa
se gandeasca la posibilitatea obtinerii unor rezultate mai bune daca s-ar afla
cu plantele sale in relatii mai stranse. Deja lucra intrand intr-o stare de transa
moderata, formand astfel cadrul necesar pentru ca planta sa se simta mai
bine, o atingea dragastos si ii spala frunzele pana cand incepea sa simta o
interpenetratie si o interactiune intre propriile lui emanatii energetice si cele ale
plantei. Ca si Backster, observa si el ca plantele reactionau cu mai mare
promptitudine la moartea unor celule vii din apropierea lor si in special in
cazul unor celule umane.
in cursul diverselor sale experiente, descoperi de asemenea ca cel mai simplu
semnal extrasenzorial caruia plantele ii puteau raspunde printr-o reactie
suficient de vioaie era un usor soc electric pe care si-l administra el insusi.
Reusea acest lucru facand sa pivoteze scaunul din biroul lui si descarcand
energia statica astfel acumulata prin simpla atingere cu degetul a mesei
metalice. La kilometri distanta, plantele reactionau fara gres printr-o tresarire
instantanee. Ca si in cazul experientei cu trenuletul, Sauvin descoperi mai apoi
ca era suficient sa-si aminteasca si sa retraiasca clipa unui asemenea
neinsemnat soc electric pentru ca plantele sa tresara, chiar daca el se afla in
aceste momente in casa lui de vacanta situata la aproximativ o suta de
kilometri.
Una din dificultatile de care se izbea Sauvin de fiecare data cand lipsea de
acasa mai multe zile era aceea de a pastra pentru plantele lui aceeasi lungime
de unda cu a propriului sau sistem, fara ca aceasta sa fie influentata de mediul
apropiat lor. Avea prin urmare nevoie sa puna la punct un sistem mai eficace
decat acela folosit in telecomunicatiile interurbane pentru a le atrage atentia.
Avand in vedere agitatia care le cuprindea atunci cand el era atins in
integritatea lui fizica sau cand campul lui energetic era amenintat, se gandi sa
vada ce s-ar intampla in cazul indepartarii catorva celule ale corpului sau in
prezenta plantelor. Concluzia fu revelatoare. Singura dificultate era acum
obtinerea de celule capabile sa ramana in viata un interval de timp ceva mai
indelungat. Cu sangele nu era nici o dificultate. Firele de par, dimpotriva, mor
mult mai greu. Asa ca cea mai convenabila materie era sperma, intrucat, dupa
propria formulare a lui Sauvin, obtinerea ei este mult mai usoara decat a
sangelui si deloc dureroasa.
Aceste experiente repetate il facura de la un timp pe Sauvin sa se intrebe daca
plantele n-ar fi sensibile si la bucurii si la senzatii de placere, nu numai la
dureri si la socuri electrice, mai ales ca se cam plictisise sa-si tot administreze
asa ceva. Ajunse in curand la concluzia ca plantele reactionau efectiv la

bucuriile si la placerile lui, insa undele telemagnetice in asemenea situatii nu
mai erau suficient de puternice pentru a declansa un comutator. Fara sa se
dea batut, se lansa intr-o experienta si mai indrazneata. Aflat in vacanta cu o
tanara simpatica la casa de vacanta de la circa o suta de kilometri departare,
fu in masura sa se convinga ca plantele ramase acasa se manifestau prin
vibbratii puternice, retransmise prin audio-oscilator, la senzatiile lui de placere
aparatele inregistrand varfuri ascutite in momentele de orgasm. Toate acestea
erau lucruri foarte interesante si ar fi putut fi valorificate in modul cel mai
sigur, umplandu-l pe Sauvin de bani. Ar fi putut lansa o adevarata bomba, de
exemplu, oferindu-le sotiilor geloase mijloacele cele mai sigure de a-si tine sub
observatie sotii berbanti cu ajutorul unei simple begonii nebagate in seama,
numai ca Sauvin era mai putin preocupat de asemenea aspecte cat de ambitia
lui de a pune la punct un sistem simplu si fara gres de actionare a unui
comutator prin intermediul unei plante. Nu putea ignora eventualitatea de a-si
vedea planta reactionand la aparitia cine stie carui stimul neasteptat,
bunaoara aparitia brusca a unei pisici sau moartea unei gaze insfacate in
dreptul ferestrei de o pasarica infometata. Hotari atunci sa conecteze la acelasi
circuit electric trei plante asezate in trei incaperi diferite, deci in medii supuse
unor stimuli diferiti, instaland si un dispozitiv care sa nu permita inchiderea
circuitului decat in cazul cand toate cele trei plante reactionau sincronic. Spera
ca stimulii diferiti care aveau sa actioneze fara indoiala asupra plantelor sa nu
se manifeste tot sincronic, cu exceptia celor care ar fi emanat de la el, indiferent
de locul unde s-ar fi aflat. Numai ca nici acest procedeu nu se dovedi infailibil,
existand posibilitatea ca una sau alta din plante sa reactioneze la stimulii
oferiti de el cu mai putina fermitate decat celelalte doua, astfel incat circuitul
sa nu se inchida. Totusi, un pas important fusese facut, macar prin aceea ca
acum era prea putin probabil ca un stimul neprevazut sa afecteze exact in
aceeasi clipa toate cele trei plante.
Ajuns in stadiul acesta, Sauvin considera ca sosise timpul sa publice
rezultatele cercetarilor sale, care constituiau o confirmare a descoperirilor lui
Backster si urmau sa faca cunoscuta propria lui contributie la progresul unei
stiinte care parea sa cuprinda tot atatea posibilitati pentru omenire cat
utilizarea de catre Marconi a undelor hertziene. Primele demersuri se soldara
insa cu un esec total, intrucat presa de larga raspandire sau publicatii
pretentioase ca Science sau Scientific America nu se aratara deloc interesate de
oferta lui. Se hotari atunci sa se adreseze unor publicatii gen magazin,
specializate in geniu civil sau militar, carora le fusese ani in sir colaborator
statornic. Ca sa trezeasca interesul redactorului unei reviste automobilistice, fu
nevoit sa recurga la o trasnaie: ii prezenta acestuia un mic dispozitiv cu
ajutorul caruia un automobil putea fi pus in miscare de la distanta, prin

inregistrarea de catre o planta a undelor gandurilor proprietarului
.Operatiunea in sine nu era dificila, exista insa impedimentul ca nu dispunea
de un aparat care sa actioneze asupra cheii de contact exact cu forta ceruta, sa
reia operatiunea in caz de esec al primei incercari si sa inceteze actionarea
indata dupa reusita. Acest mic moft ar fi putut interesa pe cei care s-ar fi
gandit ce bine e sa-si poata incalzi motorul intr-o dimineata geroasa fara sa se
urneasca din casa si luandu-si tacticos micul dejun, iesind numai cand
masina era gata de plecare la drum. Numai ca planul prezenta un inconvenient
dintre cele mai serioase: plantele nu erau deloc indispensabile pentru asa ceva,
intrucat operatiunea putea fi realizata usor prin telecomanda.
Atunci, vrand cu orice pret ca dragile lui plante sa poata face totusi ceva
pentru automobilisti si pentru proprietarii de vile, Sauvin se gandi sa puna la
punct o alta inventie. Era vorba acum de a oferi proprietarului unei masini
posibilitatea ca, intorcandu-se acasa intr-o seara rece si cu zapada, sa ceara
iubitului sau filodendron sa-i deschida usa garajului. Cum planta nu
raspundea decat la solicitarile stapanului ei, nelasandu-se niciodata pacalita
de impostori, sistemul promitea sa constituie un sistem antifurt perfect, in fata
caruia si cei mai talentati spargatori sa ramana neputinciosi.
Vrand sa atraga atentia lumii stiintifice de calitate si sa faca in acelasi timp si
rost de fonduri pentru a-si instala un laborator cu toate cele necesare, Sauvin
se gandi sa demonstreze ca un avion poate fi pilotat prin gandire cu ajutorul
plantelor care sa fie conectate la instrumente de precizie. El insusi posesor al
unui brevet de pilot, Sauvin se ocupase ani de zile, pentru propria lui
desfatare, cu avioane in miniatura, din care cele mai mari nu depaseau
anvergura de un metru si optzeci de centimetri. Viraje pe aripi, loopinguri,
accelerari, incetiniri si chiar aterizari absolut reusite, toate acestea erau
comandate de la sol. Aducand unele modificari neesentiale instrumentelor sale
de transmisie, Sauvin reusi sa faca sa decoleze un avion miniatural,
imprimandu-i toate figurile posibile in aer si aducandu-l apoi la aterizare,
slujindu-se de data aceasta de o planta ca sa-i transmita gandurile.
Acestea l-au condus la ideea ca sensibilitatea plantelor ar putea fi folosita si la
prevenirea actelor de piraterie aeriana, prin depistarea eventualilor pirati inca
de la sol, inainte ca acestia sa reuseasca sa se imbarce. A propus o „operatiune
anti-pirat", in cadrul careia plante conectate la galvanometre, magneti giratorii
si alte instrumente de precizie sa fie utilizate pentru inregistrarea violentelor
reactii emotionale ale piratului in timp ce este supus controalelor de rutina ale
politiei.
Armata americana se arata deja interesata in legatura cu mijloacele de
masurare a reactiilor emotionale ale oamenilor cu ajutorul plantelor, fara sa fie
nevoie de sensibilizarea prealabila a acestora fata de o persoana anumita. La

Fort Belvior, in Virginia, s-au alocat fonduri speciale pentru experimente de
aceasta natura. Marina americana urmareste de asemenea cu viu interes
aceasta chestiune. Pklon Byrd, analist la Grupul de studii previzionale si
analitice de la laboratorul de artilerie navala din White Oak, statul Maryland, a
inceput sa refaca experientele lui Backster si a obtinut anumite succese.
Asemenea lui, Byrd si-a dat seama ca era suficient sa se gandeasca sa faca rau
frunzelor unei plante pentru ca acul poligrafului sa inceapa sa se miste.
Experientele sale cuprind inregistrarea reactiilor unei plante la stimuli ca apa,
radiatiile infrarosii si ultraviolete, stresul fizic.
Byrd considera ca efectul produs de o planta asupra galvanometrului se explica
nu prin rezistenta electrica a frunzei, ci printr-o schimbare a biopotentialitatii
celulelor, care se indreapta dinspre membrana exterioara spre cea interioara,
asa cum a constatat si cercetatorul suedez doctor L. Karlson, care a
demonstrat ca o grupare de celule isi poate schimba polaritatea, chiar daca
sursa de energie care provoaca aceasta polarizare este necunoscuta. Byrd
considera ca ceea ce percepe aparatura electrica este de fapt schimbarea de
potential si se datoreaza mecanismului constiintei.
Cercetarile lui Byrd confirma cele observate de Backster in legatura cu
constientizarea si cu apatia pe care le vadesc plantele in legatura cu alte
organisme stimulate in prezenta lor. Asemeni lui Backster, a ajuns si el la
concluzia ca plantele au tendinta de a „lesina" sub efectul unui stres sufocant,
incetand dintr-o data sa reactioneze pana si la stimulii cei mai obisnuiti, cum
ar fi lumina si caldura. Dupa Backster si Sauvin, Byrd a fost si el in masura sa
demonstreze in fata camerelor de televiziune ca o planta poate sa reactioneze la
stimulii cei mai neasteptati, inclusiv la intentia de a o arde. Tot in fata
camerelor, Byrd a demonstrat ca o planta reactioneaza cu circa o secunda
intarziere cand cineva agita langa ea o cutie de chibrituri in care e inchis un
paianjen, emotia prelungindu-se dupa aceea cu aproape un minut. Aceeasi
reactie a manifestat-o o planta atunci cand Byrd a rupt o frunza a altei plante,
aflata in imediata ei apropiere.
Lui Byrd i se pusese la dispozitie un detector de minciuni mult mai
perfectionat, cunoscut sub numele de evaluator al stresului psihologic. Acest
aparat a fost conceput pe baza teoriei ca vocea omeneasca opereaza in mod
normal asupra modulatiilor de frecventa audibile si inaudibile si ca acestea din
urma dispar atunci cand vorbitorul se afla intr-o stare de tensiune. Desi
aceasta schimbare nu poate fi perceputa cu urechea libera, inventatorul
acestui aparat sustine ca poate inregistra pe un grafic orice fluctuatii ale vocii.
Prin urmare, Byrd s-a straduit sa adopte acest aparat perfectionat la munca lui
de cercetare asupra plantelor. in Japonia, un barbat cu voce blanda, doctor in
filozofie si excelent electronist, locuind in Kamakura, incantatoare aglomeratie

urbana inconjurata de gradini si situata nu departe de Yokohama, a reusit sa
transforme un detector de minciuni intr-un aparat care l-a condus spre cele
mai fantastice rezultate atinse vreodata de cercetatorii lumii plantelor. Doctor
Ken Hashimoto statornic colaborator al politiei japoneze pentru detectarea
minciunilor auzind de experientele lui Backster hotari sa lege la un poligraf
obisnuit un cactus, proprietatea familiei sale, cu ajutorul unui ac de
acupunctura.
Demersul sau era mult mai revolutionar decat cele ale lui Backster, Sauvin sau
Byrd. Hashimoto spera sa poata lega o conversatie in toata regula cu o planta
si pentru asta isi punea mari sperante in modificarile pe care el insusi le
operase la sistemul de detectare a minciunilor folosit in Japonia. Straduindu-se
sa simplifice interogatoriile luate la politie si sa le faca in acelasi timp mai putin
costisitoare, doctorul Hashimoto pusese la punct un sistem asemanator
oarecum cu cel al lui Dektor, care nu avea nevoie decat de casete noi la fiecare
interogatoriu, pentru o inregistrare perfecta a reactiilor suspectului.
Transpunand prin metode electronice modulatiile vocii acestuia, Hashimoto a
ajuns sa obtina pe hartie un traseu suficient de graitor si de lipsit de
coeficiente de eroare pentru a fi acceptat ca proba de tribunalele japoneze.
Ajuns in stadiul acesta, el intrevazu o alta posibilitate: sa inverseze sistemul, in
speranta ca astfel va putea reusi sa transforme traseul de pe grafic in sunete
modulate, dand astfel plantei o voce. Primele experiente le-a facut cu un cactus
asemanator cu cactusul columnar gigantic din California si din desertul
Arizona, dar de proportii mult mai mici, si se soldara toate cu esecuri totale.
Fara sa dea vina pe eventuale erori din comunicarile lui Backster, Hashimoto
incerca sa caute cauza nereusitei in propriul lui mod de a actiona. Era foarte
posibil ca vina sa-i apartina lui, in pofida faptului ca este considerat printre
cercetatorii japonezi cei mai proeminenti in materie de cercetare psihologica.
Surpriza a venit din partea sotiei sale, reputata pentru cunostintele ei in
domeniul plantelor, pe care le adora. Cum doamna Hashimoto asigura intruna
cactusul de sentimentele ei afectuoase, reactia acestuia fu rapida si uluitoare.
Transformat si amplificat de echipamentul electronic al doctorului Hashimoto,
sunetul produs de cactus aducea cu bazaitul ascutit al cablurilor de inalta
tensiune, asa cum se aude de la distanta, parand adesea un cantec cu ritm si
tonalitate variate si placute, ba chiar, cel putin in unele momente, aproape
voioase si pline de caldura.
John Francis Dougherty, un tanar american din Marina del Rey, statul
California, care a asistat la una din aceste conversatii, povesteste ca ascultando pe doamna Hashimoto cum vorbea plantei cu cuvinte bland modulate in
limba japoneza, ii venea a crede ca acesta ii raspunde fel de afectuos, cu
modulatii asemanatoare, pe limba ei, bineinteles. Dougherty mai povesteste ca

sotii Hashimoto au reusit sa stabileasca o legatura atat de stransa cu acest
cactus, incat au putut sa-l invete sa numere si chiar sa faca adunari pana la
douazeci. Cand i se cerea, de exemplu, sa spuna cat fac doi si cu doi, planta
raspundea prin sunete care, transcrise de ac pe grafic, reprezentau patru
puncte, insa legate intre ele.
Hashimoto, care este posesor al titlului de doctor la Universitatea din Tokyo si
indeplineste functia de sef al centrului de cercetari electronice Hashimoto si pe
aceea de director al serviciului de cercetari de la Industriile Electronice Fuji,
compania care a realizat, printre altele, imensele panouri luminoase care
scalda noaptea in luminile lor intregul Tokyo, Hashimoto, deci, a demonstrat
dupa aceea talentele de socotitor ale cactusului sau si in fata publicului din
mai multe localitati din Japonia, deplasandu-se special in acest scop.
Cand a fost intrebat care ar fi explicatia fenomenului ca un cactus e in stare sa
vorbeasca si sa socoteasca, doctorul Hashimoto, care este de asemenea, lucru
surprinzator, si unul din autorii de mare succes din Japonia - lucrarea sa
Introducere in perceptia extrasenzoriala a atins saizeci de tiraje, iar Misterele
lumii quadridimensionale se afla la al optzecilea - a raspuns ca, in actualul
stadiu de evolutie a teoriilor fizice, numeroase fenomene raman neelucidate si
printre ele si cel al cactusului sau. Dupa opinia lui, dincolo de lumea
tridimensionala in care ne miscam noi, ar exista o alta si lumea noastra nu ar
fi decat umbra unei lumi quadridimensionale si imateriale in care nu mai
opereaza legile fizicii cunoscute de noi. El este de asemenea de parere ca
aceasta lume quadridimensionala controleaza lumea noastra materiala si
tridimensionala prin ceea ce el numeste „concentrarea spiritului", adica ceea ce
e cunoscut in general sub denumirea de psihochinesie sau suprematia
spiritului asupra materiei.
2.UTILIZAREA MECANICA A PLANTELOR
intamplarea a vrut ca Pierre Paul Sauvin, un specialist in electronica din West
Petterson, statul New Jersey, sa auda la radio un interviu luat lui Backster de
Long John Nebel, asa ca iata-l devenit a doua persoana pornita pe calea
explorarii misterelor comunicarii la plante.
Sauvin era interesat de mult timp de problema perceptiei senzoriale si de
fenomenele de hipnoza de la distanta si poseda totodata serioase cunostinte
tehnice, ca inginer la ale carui servicii de inalta competenta recurgeau mai
multe intreprinderi importante, in primul rand Aerospace si International
Telephone and Telegraph.

Cand Long John Nebel, un sceptic incorigibil, incerca sa-l incolteasca pe
Backster insistand ca acesta sa numeasca macar cateva aplicatii practice ale
descoperirii sale privitoare la perceptia primara la plante, acesta sugera in
primul rand o utilizare in domeniul militar: soldatii aflati intr-un teritoriu ostil,
in jungla de exemplu, ar putea evita ambuscadele slujindu-se de vegetatia din
jurul lor, conectata la aparate speciale si folosita astfel drept „semnal de
alarma". Dupa care Backster adauga: „Dar daca doriti cu adevarat sa starniti
interesul unui psiholog, v-ati putea servi de o planta ca sa actionati un mic
tren electric, determinandu-l sa faca manevre in functie de emotiile umane".
Aceasta explicatie, desi dezolant de nepractica, ar fi putut totusi sa capete, in
jargonul de electronist al lui Sauvin, numele de „sistem de raspuns la un
semnal de alarma". si tocmai acesta a fost faptul care l-a hotarat sa intreprinda
propriile lui experiente intr-un domeniu care pana atunci nu-l interesase deloc.
Vorbind mai tarziu despre inventiile sale, Sauvin avea sa sustina in mai multe
randuri ca cele mai multe idei i-au venit printr-o intuitie fulgeratoare, ca si
cum el insusi n-ar fi jucat decat rolul unui simplu medium. Astfel el declara ca
in multe cazuri a obtinut datele necesare unei inventii fara sa inteleaga cu
adevarat principiul pe care se baza aceasta sau modul in care ea se integra
intr-un ansamblu, ci recurgand la „sfere extraterestre" in vederea obtinerii de
date suplimentare. Folosind generatoare de inalta tensiune, Sauvin si-a putut
supune corpul unor descarcari de 27 000 de volti fara sa i se intample nimic si
a reusit sa actioneze de la distanta un bec umplut cu heliu care i-a servit drept
receptor electronic pentru mesaje spiritiste, inelele intunecate ale acestuia
curgand intr-o directie sau in alta, in functie de raspunsurile care trebuiau
date la intrebarile puse. Sauvin a mai reusit si punerea la punct a unui sistem
absolut sigur, in stare sa hipnotizeze pana si persoanele cele mai refractare la
hipnoza, constand intr-o platforma instabila instalata intr-o incapere
intunecoasa strabatuta de un fascicol de lumini in culorile curcubeului, ale
caror miscari de du-te-vino produc rapid si sigur adormirea subiectului.
Spirit dinamic si intreprinzator, Sauvin reusi in scurt timp sa puna in practica
cele auzite la radio, instaland un mic trenulet electric si reusind sa-i schimbe
sensul de deplasare pe sine in functie de gandurile si de emotiile pe care i le
transmitea prin conectare la o planta. Peste scurt timp era in masura nu
numai sa repete cu succes aceasta experienta in fata publicului de la Madison
din New Jersey, ci chiar sa faca trenuletul sa mearga, sa se opreasca si s-o ia
inapoi sub reflectoarele puternice ale televiziunii. Circuland, trenuletul
declansa la un moment dat un comutator, ceea ce avea drept consecinta faptul
ca-i provoca lui Sauvin un puternic soc electric. Ceva mai incolo, pe sina, se
afla un alt comutator, bransat la un galvanometru, care era la randul lui
conectat la un filodendron obisnuit. inregistrand reactia emotionala a lui

Sauvin sub socul electric, planta imprima acului trasor o tresarire puternica,
actionand totodata si comutatorul si inversand in felul acesta sensul de
deplasare a trenuletului. Dupa mai multe experiente repetate, lui Sauvin ii era
suficient sa-si aminteasca senzatiile provocate de soc si sa insiste asupra
acestora pentru ca planta sa actioneze comutatorul.
Sauvin era de mult timp preocupat de parapsihologie, simtindu-se fascinat de
ramificatiile psihologice pe care le implica faptul ca o planta e capabila sa
raspunda emotiilor si gandurilor omului, dar cu toate acestea ambitia lui era sa
puna la punct un dispozitiv vegetal sigur, care sa poata fi folosit de orice om
fara contacte prealabile care sa-i asigure o comunicare sufleteasca cu planta.
Sauvin era ferm convins ca plantele, „constiente" sau nu, dispun de un camp
electric similar celui degajat de om si ca interactiunea intre aceste doua
campuri putea fi folosita. Era vorba de punerea la punct a unor instrumente
suficient de sensibile pentru a putea valorifica acest fenomen in mod sigur si
cu randament maxim. Parcurgand publicatiile de specialitate care soseau fara
incetare pe masa lui de lucru, in calitatea lui de redactor tehnic al agentiei
I.T.T., Sauvin fu frapat de o serie de articole aparute in Popular Electronics,
semnate L. George Lawrence, in legatura cu circuitele electronice neobisnuite si
cu armele exotice. Autorul, impresionat de ideea rusilor de a folosi pisici special
dresate pentru dirijarea spre tinta a rachetelor aer-aer, se gandea daca n-ar fi
fost posibila educarea plantelor in asa fel incat acestea sa reactioneze in
prezenta unor anumite obiecte sau imagini selectionate, bineinteles in scopuri
de aceeasi natura. Dupa eforturi indelungate, Sauvin a reusit sa puna la punct
un aparat cu care sa poata aprecia cele mai mici variatii de curent posibile la
vegetale. Sensibilitatea acestuia era de o suta de ori mai ridicata decat a
galvanometrului lui Backster, iar parazitii erau considerabil redusi.
in stadiul acesta al cercetarilor, Sauvin ajunsese sa nu mai masoare
amplitudinea voltajului, ci numai marjele minime care separa doi curenti
paraleli. Confectiona un instrument mai mult sau mai putin comparabil cu
aparatul folosit de obicei pentru scaderea intensitatii luminii, folosind insa pe
post de comutator o planta. Variatiile de rezistenta care apareau la nivelul
frunzelor intensificau sau scadeau lumina, in functie de reactiile plantei la
stimulii exteriori.
indata ce si-a pus la punct instrumentul, Sauvin conecta la el plantele si le
lasa astfel zi si noapte. Urmarind sa inregistreze cele mai mici variatii de
curent, bransa de asemenea la plante un osciloscop, avand un ecran electronic
de dimensiuni mari, cuprinzand un 8 luminos ale carui bucle isi schimbau
forma in functie de intensitatea curentului provenit de la plante, astfel incat
volutele schitate de el semanau cu bataile din aripi ale unui fluture.

Un sunet nuantat era produs simultan de un curent care traversa un
amplificator acustic ce ii permitea lui Sauvin sa perceapa cele mai mici oscilatii
si sa urmareasca astfel in cele mai bune conditii reactiile plantelor sale. O serie
de aparate de inregistrat imprima in permanenta pe banda aceste modulatii, in
timp ce aceeasi operatiune era efectuata, in fiecare secunda, de un bip
monoton provenind de la un orologiu vorbitor universal. inarmat cu un
cronometru, Sauvin era acum in masura sa urmareasca efectul pe care il
producea asupra plantelor sale din orice punct in care s-ar fi aflat.
Unele din bizarele instrumente electronice concepute de Sauvin isi gasira o
intrebuintare in industrie, cum s-a intamplat mai ales cu complexul aparat
telefonic cu memorie si cu inregistrare automata a raspunsurilor, care s-a
raspandit foarte repede in lumea intreaga. Sauvin, care de ani de zile colabora,
sub diferite pseudonime, la mai multe publicatii specializate, se dovedise totusi
un om prudent si avusese grija sa-si mentina in permanenta si un loc de
munca stabil. Pusese la punct un sistem extrem de ingenios care-i permitea sa
discute la telefon cu redactorii tehnici chiar si atunci cand se gasea la serviciu.
Cu ajutorul unui mic emitator radio pe care si-l fixa la picior si cu o serie de
benzi inregistrate lasate acasa, putea sa comunice cu acestia prin intermediul
telefonului de la domiciliul sau, primind mesaje, raspunzand la intrebari, si
toate acestea in timp ce se gasea instalat la biroul sau de lucru. Un simplu
gest, cum ar fi trecerea unghiei peste dintii unui pieptene, in apropierea
telefonului, ii ingaduia sa-si identifice fara greseala interlocutorul, pe baza
modulatiilor undelor sonore emise. Pentru a pastra secretul asupra
conversatiilor pe care le avea in timp ce altii il credeau ocupat cu altceva, luase
obiceiul sa maraie mereu printre dinti cate un cantecel in timp ce se afla la
birou.
Acest echipament tehnic realizat de Heath Robinson ii servi admirabil lui
Sauvin in comunicarea de la distanta cu plantele sale. Putea forma la telefon
numarul lui de acasa si sa discute astfel cu ele in mod direct, prin intermediul
unui amplificator audiometric, si acest fapt ii dadea posibilitatea sa verifice
luminozitatea si temperatura din locuinta lui si materialul de inregistrare lasat
acolo. Spera sa poata perfectiona sistemul de declansare a comutatorului,
facandu-l mult mai sensibil, asa ca avea nevoie de un dispozitiv care sa
permita plantelor sa aprinda singure lumina, iar aceasta, la randul ei, facea
instantaneu sa avanseze intr-un vas de sticla o cultura de microorganisme,
ceea ce actiona astfel un al doilea comutator.
in timp ce-si manipula plantele spre a le conecta la electrozi Sauvin incepu sa
se gandeasca la posibilitatea obtinerii unor rezultate mai bune daca s-ar afla
cu plantele sale in relatii mai stranse. Deja lucra intrand intr-o stare de transa
moderata, formand astfel cadrul necesar pentru ca planta sa se simta mai

bine, o atingea dragastos si ii spala frunzele pana cand incepea sa simta o
interpenetratie si o interactiune intre propriile lui emanatii energetice si cele ale
plantei. Ca si Backster, observa si el ca plantele reactionau cu mai mare
promptitudine la moartea unor celule vii din apropierea lor si in special in
cazul unor celule umane.
in cursul diverselor sale experiente, descoperi de asemenea ca cel mai simplu
semnal extrasenzorial caruia plantele ii puteau raspunde printr-o reactie
suficient de vioaie era un usor soc electric pe care si-l administra el insusi.
Reusea acest lucru facand sa pivoteze scaunul din biroul lui si descarcand
energia statica astfel acumulata prin simpla atingere cu degetul a mesei
metalice. La kilometri distanta, plantele reactionau fara gres printr-o tresarire
instantanee. Ca si in cazul experientei cu trenuletul, Sauvin descoperi mai apoi
ca era suficient sa-si aminteasca si sa retraiasca clipa unui asemenea
neinsemnat soc electric pentru ca plantele sa tresara, chiar daca el se afla in
aceste momente in casa lui de vacanta situata la aproximativ o suta de
kilometri.
Una din dificultatile de care se izbea Sauvin de fiecare data cand lipsea de
acasa mai multe zile era aceea de a pastra pentru plantele lui aceeasi lungime
de unda cu a propriului sau sistem, fara ca aceasta sa fie influentata de mediul
apropiat lor. Avea prin urmare nevoie sa puna la punct un sistem mai eficace
decat acela folosit in telecomunicatiile interurbane pentru a le atrage atentia.
Avand in vedere agitatia care le cuprindea atunci cand el era atins in
integritatea lui fizica sau cand campul lui energetic era amenintat, se gandi sa
vada ce s-ar intampla in cazul indepartarii catorva celule ale corpului sau in
prezenta plantelor. Concluzia fu revelatoare. Singura dificultate era acum
obtinerea de celule capabile sa ramana in viata un interval de timp ceva mai
indelungat. Cu sangele nu era nici o dificultate. Firele de par, dimpotriva, mor
mult mai greu. Asa ca cea mai convenabila materie era sperma, intrucat, dupa
propria formulare a lui Sauvin, obtinerea ei este mult mai usoara decat a
sangelui si deloc dureroasa.
Aceste experiente repetate il facura de la un timp pe Sauvin sa se intrebe daca
plantele n-ar fi sensibile si la bucurii si la senzatii de placere, nu numai la
dureri si la socuri electrice, mai ales ca se cam plictisise sa-si tot administreze
asa ceva. Ajunse in curand la concluzia ca plantele reactionau efectiv la
bucuriile si la placerile lui, insa undele telemagnetice in asemenea situatii nu
mai erau suficient de puternice pentru a declansa un comutator. Fara sa se
dea batut, se lansa intr-o experienta si mai indrazneata. Aflat in vacanta cu o
tanara simpatica la casa de vacanta de la circa o suta de kilometri departare,
fu in masura sa se convinga ca plantele ramase acasa se manifestau prin
vibbratii puternice, retransmise prin audio-oscilator, la senzatiile lui de placere

aparatele inregistrand varfuri ascutite in momentele de orgasm. Toate acestea
erau lucruri foarte interesante si ar fi putut fi valorificate in modul cel mai
sigur, umplandu-l pe Sauvin de bani. Ar fi putut lansa o adevarata bomba, de
exemplu, oferindu-le sotiilor geloase mijloacele cele mai sigure de a-si tine sub
observatie sotii berbanti cu ajutorul unei simple begonii nebagate in seama,
numai ca Sauvin era mai putin preocupat de asemenea aspecte cat de ambitia
lui de a pune la punct un sistem simplu si fara gres de actionare a unui
comutator prin intermediul unei plante. Nu putea ignora eventualitatea de a-si
vedea planta reactionand la aparitia cine stie carui stimul neasteptat,
bunaoara aparitia brusca a unei pisici sau moartea unei gaze insfacate in
dreptul ferestrei de o pasarica infometata. Hotari atunci sa conecteze la acelasi
circuit electric trei plante asezate in trei incaperi diferite, deci in medii supuse
unor stimuli diferiti, instaland si un dispozitiv care sa nu permita inchiderea
circuitului decat in cazul cand toate cele trei plante reactionau sincronic. Spera
ca stimulii diferiti care aveau sa actioneze fara indoiala asupra plantelor sa nu
se manifeste tot sincronic, cu exceptia celor care ar fi emanat de la el, indiferent
de locul unde s-ar fi aflat. Numai ca nici acest procedeu nu se dovedi infailibil,
existand posibilitatea ca una sau alta din plante sa reactioneze la stimulii
oferiti de el cu mai putina fermitate decat celelalte doua, astfel incat circuitul
sa nu se inchida. Totusi, un pas important fusese facut, macar prin aceea ca
acum era prea putin probabil ca un stimul neprevazut sa afecteze exact in
aceeasi clipa toate cele trei plante.
Ajuns in stadiul acesta, Sauvin considera ca sosise timpul sa publice
rezultatele cercetarilor sale, care constituiau o confirmare a descoperirilor lui
Backster si urmau sa faca cunoscuta propria lui contributie la progresul unei
stiinte care parea sa cuprinda tot atatea posibilitati pentru omenire cat
utilizarea de catre Marconi a undelor hertziene. Primele demersuri se soldara
insa cu un esec total, intrucat presa de larga raspandire sau publicatii
pretentioase ca Science sau Scientific America nu se aratara deloc interesate de
oferta lui. Se hotari atunci sa se adreseze unor publicatii gen magazin,
specializate in geniu civil sau militar, carora le fusese ani in sir colaborator
statornic. Ca sa trezeasca interesul redactorului unei reviste automobilistice, fu
nevoit sa recurga la o trasnaie: ii prezenta acestuia un mic dispozitiv cu
ajutorul caruia un automobil putea fi pus in miscare de la distanta, prin
inregistrarea de catre o planta a undelor gandurilor proprietarului
.Operatiunea in sine nu era dificila, exista insa impedimentul ca nu dispunea
de un aparat care sa actioneze asupra cheii de contact exact cu forta ceruta, sa
reia operatiunea in caz de esec al primei incercari si sa inceteze actionarea
indata dupa reusita. Acest mic moft ar fi putut interesa pe cei care s-ar fi
gandit ce bine e sa-si poata incalzi motorul intr-o dimineata geroasa fara sa se

urneasca din casa si luandu-si tacticos micul dejun, iesind numai cand
masina era gata de plecare la drum. Numai ca planul prezenta un inconvenient
dintre cele mai serioase: plantele nu erau deloc indispensabile pentru asa ceva,
intrucat operatiunea putea fi realizata usor prin telecomanda.
Atunci, vrand cu orice pret ca dragile lui plante sa poata face totusi ceva
pentru automobilisti si pentru proprietarii de vile, Sauvin se gandi sa puna la
punct o alta inventie. Era vorba acum de a oferi proprietarului unei masini
posibilitatea ca, intorcandu-se acasa intr-o seara rece si cu zapada, sa ceara
iubitului sau filodendron sa-i deschida usa garajului. Cum planta nu
raspundea decat la solicitarile stapanului ei, nelasandu-se niciodata pacalita
de impostori, sistemul promitea sa constituie un sistem antifurt perfect, in fata
caruia si cei mai talentati spargatori sa ramana neputinciosi.
Vrand sa atraga atentia lumii stiintifice de calitate si sa faca in acelasi timp si
rost de fonduri pentru a-si instala un laborator cu toate cele necesare, Sauvin
se gandi sa demonstreze ca un avion poate fi pilotat prin gandire cu ajutorul
plantelor care sa fie conectate la instrumente de precizie. El insusi posesor al
unui brevet de pilot, Sauvin se ocupase ani de zile, pentru propria lui
desfatare, cu avioane in miniatura, din care cele mai mari nu depaseau
anvergura de un metru si optzeci de centimetri. Viraje pe aripi, loopinguri,
accelerari, incetiniri si chiar aterizari absolut reusite, toate acestea erau
comandate de la sol. Aducand unele modificari neesentiale instrumentelor sale
de transmisie, Sauvin reusi sa faca sa decoleze un avion miniatural,
imprimandu-i toate figurile posibile in aer si aducandu-l apoi la aterizare,
slujindu-se de data aceasta de o planta ca sa-i transmita gandurile.
Acestea l-au condus la ideea ca sensibilitatea plantelor ar putea fi folosita si la
prevenirea actelor de piraterie aeriana, prin depistarea eventualilor pirati inca
de la sol, inainte ca acestia sa reuseasca sa se imbarce. A propus o „operatiune
anti-pirat", in cadrul careia plante conectate la galvanometre, magneti giratorii
si alte instrumente de precizie sa fie utilizate pentru inregistrarea violentelor
reactii emotionale ale piratului in timp ce este supus controalelor de rutina ale
politiei.
Armata americana se arata deja interesata in legatura cu mijloacele de
masurare a reactiilor emotionale ale oamenilor cu ajutorul plantelor, fara sa fie
nevoie de sensibilizarea prealabila a acestora fata de o persoana anumita. La
Fort Belvior, in Virginia, s-au alocat fonduri speciale pentru experimente de
aceasta natura. Marina americana urmareste de asemenea cu viu interes
aceasta chestiune. Pklon Byrd, analist la Grupul de studii previzionale si
analitice de la laboratorul de artilerie navala din White Oak, statul Maryland, a
inceput sa refaca experientele lui Backster si a obtinut anumite succese.
Asemenea lui, Byrd si-a dat seama ca era suficient sa se gandeasca sa faca rau

frunzelor unei plante pentru ca acul poligrafului sa inceapa sa se miste.
Experientele sale cuprind inregistrarea reactiilor unei plante la stimuli ca apa,
radiatiile infrarosii si ultraviolete, stresul fizic.
Byrd considera ca efectul produs de o planta asupra galvanometrului se explica
nu prin rezistenta electrica a frunzei, ci printr-o schimbare a biopotentialitatii
celulelor, care se indreapta dinspre membrana exterioara spre cea interioara,
asa cum a constatat si cercetatorul suedez doctor L. Karlson, care a
demonstrat ca o grupare de celule isi poate schimba polaritatea, chiar daca
sursa de energie care provoaca aceasta polarizare este necunoscuta. Byrd
considera ca ceea ce percepe aparatura electrica este de fapt schimbarea de
potential si se datoreaza mecanismului constiintei.
Cercetarile lui Byrd confirma cele observate de Backster in legatura cu
constientizarea si cu apatia pe care le vadesc plantele in legatura cu alte
organisme stimulate in prezenta lor. Asemeni lui Backster, a ajuns si el la
concluzia ca plantele au tendinta de a „lesina" sub efectul unui stres sufocant,
incetand dintr-o data sa reactioneze pana si la stimulii cei mai obisnuiti, cum
ar fi lumina si caldura. Dupa Backster si Sauvin, Byrd a fost si el in masura sa
demonstreze in fata camerelor de televiziune ca o planta poate sa reactioneze la
stimulii cei mai neasteptati, inclusiv la intentia de a o arde. Tot in fata
camerelor, Byrd a demonstrat ca o planta reactioneaza cu circa o secunda
intarziere cand cineva agita langa ea o cutie de chibrituri in care e inchis un
paianjen, emotia prelungindu-se dupa aceea cu aproape un minut. Aceeasi
reactie a manifestat-o o planta atunci cand Byrd a rupt o frunza a altei plante,
aflata in imediata ei apropiere.
Lui Byrd i se pusese la dispozitie un detector de minciuni mult mai
perfectionat, cunoscut sub numele de evaluator al stresului psihologic. Acest
aparat a fost conceput pe baza teoriei ca vocea omeneasca opereaza in mod
normal asupra modulatiilor de frecventa audibile si inaudibile si ca acestea din
urma dispar atunci cand vorbitorul se afla intr-o stare de tensiune. Desi
aceasta schimbare nu poate fi perceputa cu urechea libera, inventatorul
acestui aparat sustine ca poate inregistra pe un grafic orice fluctuatii ale vocii.
Prin urmare, Byrd s-a straduit sa adopte acest aparat perfectionat la munca lui
de cercetare asupra plantelor. in Japonia, un barbat cu voce blanda, doctor in
filozofie si excelent electronist, locuind in Kamakura, incantatoare aglomeratie
urbana inconjurata de gradini si situata nu departe de Yokohama, a reusit sa
transforme un detector de minciuni intr-un aparat care l-a condus spre cele
mai fantastice rezultate atinse vreodata de cercetatorii lumii plantelor. Doctor
Ken Hashimoto statornic colaborator al politiei japoneze pentru detectarea
minciunilor auzind de experientele lui Backster hotari sa lege la un poligraf

obisnuit un cactus, proprietatea familiei sale, cu ajutorul unui ac de
acupunctura.
Demersul sau era mult mai revolutionar decat cele ale lui Backster, Sauvin sau
Byrd. Hashimoto spera sa poata lega o conversatie in toata regula cu o planta
si pentru asta isi punea mari sperante in modificarile pe care el insusi le
operase la sistemul de detectare a minciunilor folosit in Japonia. Straduindu-se
sa simplifice interogatoriile luate la politie si sa le faca in acelasi timp mai putin
costisitoare, doctorul Hashimoto pusese la punct un sistem asemanator
oarecum cu cel al lui Dektor, care nu avea nevoie decat de casete noi la fiecare
interogatoriu, pentru o inregistrare perfecta a reactiilor suspectului.
Transpunand prin metode electronice modulatiile vocii acestuia, Hashimoto a
ajuns sa obtina pe hartie un traseu suficient de graitor si de lipsit de
coeficiente de eroare pentru a fi acceptat ca proba de tribunalele japoneze.
Ajuns in stadiul acesta, el intrevazu o alta posibilitate: sa inverseze sistemul, in
speranta ca astfel va putea reusi sa transforme traseul de pe grafic in sunete
modulate, dand astfel plantei o voce. Primele experiente le-a facut cu un cactus
asemanator cu cactusul columnar gigantic din California si din desertul
Arizona, dar de proportii mult mai mici, si se soldara toate cu esecuri totale.
Fara sa dea vina pe eventuale erori din comunicarile lui Backster, Hashimoto
incerca sa caute cauza nereusitei in propriul lui mod de a actiona. Era foarte
posibil ca vina sa-i apartina lui, in pofida faptului ca este considerat printre
cercetatorii japonezi cei mai proeminenti in materie de cercetare psihologica.
Surpriza a venit din partea sotiei sale, reputata pentru cunostintele ei in
domeniul plantelor, pe care le adora. Cum doamna Hashimoto asigura intruna
cactusul de sentimentele ei afectuoase, reactia acestuia fu rapida si uluitoare.
Transformat si amplificat de echipamentul electronic al doctorului Hashimoto,
sunetul produs de cactus aducea cu bazaitul ascutit al cablurilor de inalta
tensiune, asa cum se aude de la distanta, parand adesea un cantec cu ritm si
tonalitate variate si placute, ba chiar, cel putin in unele momente, aproape
voioase si pline de caldura.
John Francis Dougherty, un tanar american din Marina del Rey, statul
California, care a asistat la una din aceste conversatii, povesteste ca ascultando pe doamna Hashimoto cum vorbea plantei cu cuvinte bland modulate in
limba japoneza, ii venea a crede ca acesta ii raspunde fel de afectuos, cu
modulatii asemanatoare, pe limba ei, bineinteles. Dougherty mai povesteste ca
sotii Hashimoto au reusit sa stabileasca o legatura atat de stransa cu acest
cactus, incat au putut sa-l invete sa numere si chiar sa faca adunari pana la
douazeci. Cand i se cerea, de exemplu, sa spuna cat fac doi si cu doi, planta
raspundea prin sunete care, transcrise de ac pe grafic, reprezentau patru
puncte, insa legate intre ele.

Hashimoto, care este posesor al titlului de doctor la Universitatea din Tokyo si
indeplineste functia de sef al centrului de cercetari electronice Hashimoto si pe
aceea de director al serviciului de cercetari de la Industriile Electronice Fuji,
compania care a realizat, printre altele, imensele panouri luminoase care
scalda noaptea in luminile lor intregul Tokyo, Hashimoto, deci, a demonstrat
dupa aceea talentele de socotitor ale cactusului sau si in fata publicului din
mai multe localitati din Japonia, deplasandu-se special in acest scop.
Cand a fost intrebat care ar fi explicatia fenomenului ca un cactus e in stare sa
vorbeasca si sa socoteasca, doctorul Hashimoto, care este de asemenea, lucru
surprinzator, si unul din autorii de mare succes din Japonia - lucrarea sa
Introducere in perceptia extrasenzoriala a atins saizeci de tiraje, iar Misterele
lumii quadridimensionale se afla la al optzecilea - a raspuns ca, in actualul
stadiu de evolutie a teoriilor fizice, numeroase fenomene raman neelucidate si
printre ele si cel al cactusului sau. Dupa opinia lui, dincolo de lumea
tridimensionala in care ne miscam noi, ar exista o alta si lumea noastra nu ar
fi decat umbra unei lumi quadridimensionale si imateriale in care nu mai
opereaza legile fizicii cunoscute de noi. El este de asemenea de parere ca
aceasta lume quadridimensionala controleaza lumea noastra materiala si
tridimensionala prin ceea ce el numeste „concentrarea spiritului", adica ceea ce
e cunoscut in general sub denumirea de psihochinesie sau suprematia
spiritului asupra materiei.
3. PLANTELE POT CITI IN NOI
In timp ce Backster si Sauvin isi efectuau concentrati experientele pe coasta de
est a Statelor Unite, un cercetător din cealaltă parte a continentului, chimistul
Marcel Vogel din Los Gatos, statul California, era adancit in studiul domeniului
creativitatii. Marcel Vogel lucra la firma IBM si acolo i se ceruse sa redacteze in
aceasta chestiune un curs complet pentru uzul inginerilor si al oamenilor de
stiinta care lucrau la aceasta firma. Vogel a acceptat, insa, la scurt timp dupa
asta, si-a dat seama de imensitatea subiectului si de proportia supraomenesti
ale efortului pe care si-l asumase atat de pripit „Cum poate fi definita
creativitatea?" incepu el sa se intrebe. Apoi se ridica o alta enigma: „Ce este
persoana creatoare?" Ca sa poata raspunde acestor intrebari, Vogel, care
facuse candva si studii temeinice de teologie, cu intentia de a intra in Ordinul
Franciscan, incepu sa schiteze planul a douasprezece seminarii de cate doua
ore fiecare sperand sa-si poata stimula cursantii in mod corespunzator.
inca de la o varsta frageda avusese curiozitati foarte vii in privinta creativitatii,
fiind intrigat pentru prima oara de sursele de lumina folosite de licurici si de

anumiti viermi stralucitori. Negasind in biblioteca publica nimic in legatura cu
aceasta chestiune, ii declarase mamei sale ca intr-o zi avea sa scrie si el o carte
in care sa elucideze acest subiect. Zece ani mai tarziu, Vogel publica, in
colaborare cu doctor Peter Pringsheim, de la Universitatea din Chicago,
Luminescenta in lichide si in solide si aplicatiile ei practice. Peste doi ani, Vogel
fonda propria lui societate, Vogel Luminescence, la San Francisco, societate ce
ajunse repede in fruntea acestui domeniu. Timp de cincisprezece ani,
societatea sa a lansat pe piata tot felul de noutati: lumina rosie transmisa pe
ecranele de televiziune americane, creioanele fluorescente, etichetele pentru
insecticide, o trusa cu tehnica de investigare, dupa urmele de urina, a traseelor
secrete ale rozatoarelor prin subsoluri, scurgeri sau maghernite neingrijite si,
in fine, culorile psihedelice atat de folosite azi la tiparirea afiselor.
Pe la mijlocul anilor '50 Vogel, care ajunsese sa se sature pana peste cap de
rutina zilnica presupusa de conducerea unei societati si ajunsese sa se simta
din ce in ce mai stanjenit de aceste obligatii, isi vandu societatea si incepu sa
lucreze pentru IBM, unde avea toate conditiile pentru a-si putea consacra
cercetarilor tot timpul si toata energia. Se apuca deci cu indarjire de studii
aprofundate in domeniul electromagneticii, al instrumentelor optice si mai ales
in cel al conductibilitatii cristalelor lichide. in scurt timp reusi sa puna la
punct un numar impresionant de inventii, inregistrate cu brevete in regula si
care se dovedira de o importanta capitala pentru inmagazinarea informatiilor in
ordinatoare, aducandu-i autorului lor numeroase premii si distinctii care
impodobesc peretii locuintei sale din San Jose.
intr-o zi, unul din cursantii lui Vogel ii aduse un exemplar din revista Argosy
cuprinzand un articol al lui Cleve Backster, intitulatOare au plantele
emotii? Reactia initiala a lui Vogel dupa citirea primelor randuri fu sa arunce
revista la cos, incredintat ca iar e vorba de vreuna din fituicile nenorocite care
umbla cu orice pret sa-si asigure desfacerea, publicand tot felul de mofturi
senzationale nascocite de escroci care-si dau aere de savanti. Numai ca putinul
care reusise sa-l citeasca cuprindea ceva care incepu sa-l preocupe din ce in ce
mai mult astfel ca dupa cateva zile, recupera articolul si, citindu-l in
profunzime isi schimba cu totul opinia initiala.
Integra articolul la un seminar, in fata cursantilor, provoca diferite reactii, de la
glume proaste pana la curiozitati mature, dar toti cadeau de acord ca in
privinta plantelor ramaneau multe lucruri neelucidate. in aceeasi seara, unul
din cursanti ii arata lui Vogel ultimul numar din Popular Electronics care,
referindu-se la cercetarile lui Backster oferea cateva date privitoare la un
instrument numit banalizator, in stare sa inregistreze si sa amplifice reactiile
plantelor, instrument al carui pret de fabricatie nu depasea douazeci si cinci de
dolari.

Vogel isi imparti atunci cursantii in trei grupe, fiecare din acestea avand drept
sarcina refacerea experientelor lui Backster, independent una de cealalta. La
incheierea cursului, nici una din grupe nu ajunsese la vreun rezultat cat de cat
concludent. Spre deosebire de ei, Vogel, care lucrase si el separat la aceleasi
cercetari, fu in masura sa le anunta ca reusise sa obtina unele din rezultatele
lui Backster. incepu deci sa le demonstreze ca plantele pot presimti ca cineva
se pregateste sa le smulga frunzele si ca nelinistea lor este si mai acuta in cazul
cand simt ca urmeaza sa fie arse sau smulse din radacini, mai acuta chiar si
decat in cazul cand intentia e tradusa in fapta. Singura lui nelamurire era
pricinuita de faptul ca numai el reusise aceste experiente, in timp ce cursantii
sai nu.
Vogel avusese in copilarie o perioada, intre unsprezece si paisprezece ani, cand
citise pe nerasuflate tot ce-i cazuse in mana in legatura cu functiunile
creierului uman. in adolescenta, cu ajutorul cartilor despre magie, spiritism si
tehnicile hipnotice, se apucase de demonstratii publice de hipnoza. Era
fascinat de teoria lui Mesmer asupra fluidului universal, care prin echilibrul
sau tulburarile sale determina sanatatea si imbolnavirile, si de ideile lui Coue
in legatura cu autosugestia aplicata la nasterea fara dureri si la ameliorarea in
general a starii organismului. il preocupau de asemenea intens scrierile
diferitilor autori despre „energia psihica". Aceasta ultima notiune ajunsese
foarte raspandita datorita lui Carl Jung, care, desi stabilea o diferenta neta
intre aceasta si energia fizica, o considera incomensurabila. Cunoscand bine
toate aceste lucruri, Vogel isi spuse ca, daca exista "energie psihica", atunci
trebuie sa dispuna si ea, ca alte forme de energie, de o posibilitate de
inmagazinare. Da, dar unde anume? Trecand in revista toate produsele chimice
puse in ordine in rafturile laboratorului sau de la IBM, se intreba care din ele
poate avea un rol in aceasta chestiune si ce rol anume.
Pentru a iesi din aceasta dilema, se hotari sa recurga la ajutorul unei prietene
devotate, Vivian Wiley, cercetatoare de inalta competenta in domeniul
psihologiei. Inspectand toate produsele chimice aflate in laboratorul lui Vogel,
aceasta isi exprima opinia ca nici unul din ele nu putea avea vreun rol in
inmagazinarea energiei psihice.
Vogel insista, sugerandu-i sa renunte la ideile ei preconcepute asupra
produselor chimice si sa utilizeze mai bine toate ideile care-i trec prin cap in
aceasta privinta. intorcandu-se in gradina, Vivian Wiley rupse doua frunze de
iarba-surzilor si le duse in casa, punand una pe masuta de la capatul patului
si pe cealalta pe masa din salon „in fiecare dimineata, la trezire - ii spuse ea lui
Vogel - am sa privesc frunza de langa patul meu si am s-o sugestionez ca este
inca in viata .De cealalta n-am sa ma ocup in nici un fel. Sa vedem ce se
intampla"

Peste o luna, Vivian Wiley il invita pe Vogel sa vina sa fotografieze cele doua
frunze. Acestuia nu-i veni sa-si creada ochilor .Frunza lasata in parasire era
ingalbenita si aproape gata sa intre in putrefactie, in timp ce cealalta, careia
Vivian ii acordase zilnic o atentie speciala, era verde si plina de viata ca si cum
atunci ar fi fost rupta din gradina. Ceva straniu parea sa sfideze legile unanim
acceptate ale naturii si sa mentina frunza in aceasta neasteptata stare de
prospetime. Intrigat de aceasta revelatie, Vogel vru sa vada daca era si el in
stare de performanta obtinuta de prietena sa, astfel incat culese imediat trei
frunze dintr-un ulm care crestea in fata ferestrelor laboratorului sau de la IBM
si le duse acasa, asezandu-le pe o placa de sticla din dormitorul sau, foarte
aproape de pat. in fiecare dimineata, inainte de micul dejun, isi concentra
privirea asupra celor doua frunze de pe margini, rugandu-le dragastos sa
continue sa traiasca si evitand sa se uite la cea din mijloc. intr-o saptamana
aceasta din urma se uscase si se intunecase la culoare, in timp ce celelalte
doua erau inca verzi si pline de prospetime. Mai mult decat atat, petiolurile lor
se cicatrizasera in locul unde fusesera rupte.
Vogel fu convins atunci ca era vorba de o demonstratie de transfer al „energiei
psihice". Daca sugestia putea permite unei frunze sa ramana verde, se nastea
atunci intrebarea care puteau fi efectele ei asupra cristalelor lichide la care
tocmai lucra atunci cu toata indarjirea, in cadrul unui program de cercetari al
IBM. Vogel, care stia sa manuiasca un microscop, luase sute de diapozitive
color ale cristalelor lichide marite de trei sute de ori. in timp ce le fotografia, isi
dadu seama ca, „relaxandu-si psihicul", putea simti o activitate care nu era
perceptibila vizual in campul microscopului, dar care fara indoiala ca exista:
„Reuseam sa percep la microscop lucruri care scapau altor observatori, iar asta
se datora nu vederii mele, ci ochiului psihicului meu. Odata constient de
existenta acestora, am fost cuprins de o stare pe care n-o pot numi decat o
forma crescuta de constiinta vizuala in stare sa modifice intr-atat conditiile de
iluminat incat senzatia era sesizabila de catre ochi sau aparatul de fotografiat".
Ajunse la concluzia ca aceste cristale sunt aduse la forma lor de existenta
solida sau fizica de catre preforme sau imagini-fantoma energie pura care
prefigureaza starea solida. Din moment ce plantele sunt in stare sa stie cand
un om are intentii agresive fata de le vrand, de exemplu, sa le arda, asta arata
clar ca intentionalitatea formeaza un camp energetic.
incepand cu toamna lui 1971, Vogel consacra cea mai mare parte a timpului
sau lucrului la microscop si fu silit sa abandoneze pentru un timp cercetarile
asupra plantelor. Dar aparitia in San Jose Mercur a unui articol asupra acelor
cercetari, facu sa fie literalmente asaltat de telefoane primite de la sumedenie
de persoane interesate, ceea ce il stimula sa se intoarca la aceste preocupari.

Lui Vogel ii era foarte limpede ca, daca voia sa poata observa cu maxima
precizie efectele gandurilor si ale emotiilor umane asupra plantelor, avea nevoie
sa imbunatateasca tehnica de bransare a electrozilor la frunze, astfel incat sa
poata elimina factorul pe care el il considera principala cauza a multor
inexactitati: parazitii, cei care produceau perturbari ale acului pe grafic. Avea
impresia ca sistemul folosit de Backster incita plantele sa raspunda unor
frecvente electromagnetice intamplatoare, cum ar fi vibratiile de saizeci de cicli
pe secunda, sau unor fenomene electrostatice provocate, de exemplu, de un
aspirator electric aflat in functiune in apropiere, interferente care provocau
intreruperi in marcajele trasorului.
Vogel observa de asemenea ca unii din filodendronii cu care lucra raspundeau
mai rapid, iar altii mai incet, unii mai distinct si altii mai confuz. Mai mult
decat atat, nu numai plantele intre ele se deosebeau din acest punct de vedere,
ci chiar si frunzele aceleiasi plante, fiecare dovedind individualitatea sa proprie.
Frunzele mai carnoase, cu continut ridicat de apa, erau cei mai buni subiecti,
in timp ce acelea care opuneau o rezistenta electrica sporita erau mai dificil de
manevrat. in afara de asta, plantele pareau sa traverseze perioade de activitate
mai intensa sau mai redusa, raspunzand cu vioiciune in anumite ore din zi sau
in anumite zile ale lunii, sau, dimpotriva, aratandu-se morocanoase si fara chef
in alte momente.
Exista insa si posibilitatea ca toate aceste anomalii sa aiba drept cauza o
conectare defectuoasa a plantelor la aparatura electrica, astfel incat Vogel,
vrand sa elimine absolut orice coeficient de hazard in aceasta privinta, realiza o
substanta mucilaginoasa pe baza de solutie de agar-agar amestecata cu sare si
cu rasina, care avea rolul de ingrosa acest amestec. Cu pasta acesta ungea cu
grija frunzele, cu ajutorul unei pensule fine, si abia pe urma fixa electrozii,
niste placute subtiri in suprafata de aproape doi centimetri patrati,
confectionati din otel dur slefuit cu grija. Cand pasta se intarea in jurul
electrozilor suprfata lor era acum bine aparata dinspre margini si ramanea
intr-un mediu umed, ceea ce elimina practic orice posibilitate de variatie a
potentialului semnalului pe care ar fi putut-o provoca presiunea unor electrozi
obisnuiti asupra frunzelor. Sistemul acesta atat de meticulos ii permise lui
Vogel sa obtina un traseu de baza perfect rectiliniu.
Eliminand astfel orice posibilitate a unor perturbatii datorate unor contacte
imperfecte, Vogel incepu in primavara lui 1971 o noua serie de experiente,
incercand sa vada daca se poate stabili cu precizie momentul in care un
filodendron intra in comunicare inregistrabila cu o fiinta omeneasca. in acest
scop, se aseza in fata filodendronului sau, cautand sa atinga o stare de
perfecta destindere, impunandu-si o respiratie adanca si linistita si mangaind
usor planta cu degetele. in acelasi timp, oferea acesteia toate demonstratiile de

afectiune cu care si-ar fi putut coplesi un prieten scump, revazut dupa o
indelungata despartire. La fiecare din aceste gesturi, pe tamburul cu traseul de
baza rectiliniu apareau acum oscilatii ascendente, iar Vogel, in tot acest timp,
simtea cu certitudine ca filodendronul il rasplatea pentru efuziunile lui
dragastoase incarcandu-i palmele cu un anumit fel de energie necunoscuta. La
reluarea experientei, peste numai cateva minute, oricata afectiune se stradui
Vogel sa arate aceluiasi filodendron, acesta ramase indiferent la orice, parand
a-si fi cheltuit toate rezervele de energie de care dispunea. Dupa opinia lui
Vogel, aceasta reactie reciproca intre filodendron si el ar fi de aceeasi natura cu
aceea dintre doi amanti sau prieteni intimi care se regasesc, intensitatea
initiala a reactiilor lor mutuale provocand o degajare de energie care trebuie
apoi refacuta. Ca niste amanti obisnuiti, Vogel si planta lui incheiau aceasta
demonstratie de dragoste reciproca simtindu-se plini de bucurie si satisfactie.
Vogel isi dadu seama ca in felul acesta putea recunoaste cu usurinta plantele
deosebit de sensibile dintr-o pepiniera plimbandu-si mainile pe deasupra lor
pana cand simtea o usoara senzatie de racoare, urmata de ceea ce el numea „o
suita de pulsatii electrice" care indica existenta unui puternic camp electric. Ca
si Backster, observa ca putea obtine din partea plantelor acelasi gen de reactii
la distanta, fie aflandu-se in afara casei, undeva pe strada, fie la departari de
zeci de kilometri de laboratorul sau din Los Gatos.
in cursul unei alte experiente, Vogel conecta doua plante la alt aparat de
inregistrare si smulse o frunza uneia din ele. Celalata nu reactiona la durerea
provocata vecinei sale decat atunci cand Vogel nu se ocupa de ea. Daca
smulgea deci o frunza dintr-una din plante fara sa dea nici o atentie celeilalte,
reactia celei ignorate era nula.
in urma experientelor lui personale mai vechi, Vogel stia cu precizie ca maestrii
in Yoga si cei ce practica alte forme de meditatie de exemplu Zen - nu sunt
sensibili la elemente perturbatoare din exterior atunci cand mediteaza.
Aspectul unei electroencefalograme obtinute de la o persoana in asemenea
circumstante este net diferit de cel al encefalogramei obtinute de la aceeasi
persoana, dar in imprejurari normale. Analizand aceste fapte, Vogel gasi in ele
confirmarea ideii lui ca daca se concentra constient intr-un anumit fel atunci
reusea sa stabileasca un anumit echilibru al circuitului sau de comunicare
incat acesta sa intre in legatura cu plantele. O planta putea chiar sa treaca de
la somnolenta la sensibilitate atunci cand el renunta la starea de luciditate
normala pentru a concentra o parte aparent subconstienta a spiritului sau
scopurilor precise pe care le urmarea: ca planta sa se simta iubita, ajungand
astfel sa atinga o stare de jubilatie, si sa creasca perfect sanatoasa. in acest
mod, omul si planta pareau sa formeze un ansamblu care le permitea sa
perceapa impreuna senzatiile provocate de evenimente exterioare sau de terte

persoane, senzatii ce puteau fi inregistrate prin intermediul plantei. Vogel a
notat ca atingerea acestei stari de catre planta si de catre el insusi se producea
uneori in numai cateva minute, iar alteori in mai bine de o jumatate de ora.
Cum i se ceruse sa descrie in amanuntime acest proces, Vogel declara ca
incepea de regula cu potolirea reactiilor senzoriale ale propriului lui organism,
ajungand astfel la faza urmatoare, in care percepea existenta unei relatii
energetice intre planta si el. in momentul cand se stabilea o stare de echilibru
intre potentialele lor bioelectrice, planta devenea insensibila la sunete, la
variatii de temperatura sau la campurile electromagnetice normale care o
inconjurau si la semnalele primite de la alte plante. Nu-i raspundea decat lui,
lui Vogel, care reusise sa ajunga la acelasi diapazon cu ea - desi nu poate fi
eliminata aici ipoteza ca planta fusese hipnotizata.
Vogel se simtea acum suficient de sigur pe el ca sa accepte sa sustina
conferinte sau sa faca demonstratii televizate. Iata una din declaratiile sale fara
echivoc, facuta la una din conferinte: ..Este neindoios ca omul poate si trebuie
sa comunice cu lumea vegetala. Plantele sunt entitati vii, sensibile, ancorate in
spatiul nostru. Ele pot fi oarbe, surde si mute, in sensul obisnuit pe care il
dam acestor cuvinte, dar pentru mine nu incape nici o indoiala ca ele sunt
instrumente extrem de sensibile in stare sa masoare emotiile umane. Plantele
iradiaza energie, forte benefice pentru om. Iar aceste forte pot fi percepute! Ele
alimenteaza campul nostru energetic, care la randul sau il alimenteaza pe cel al
plantei".
Dupa parerea lui Vogel, amerindienii sunt foarte familiarizati cu aceste
proprietati, stiind sa se foloseasca de ele atunci cand sum sleiti de puteri: se
retrag in padure si, langa trunchiul unui pin, raman imobili, cu bratele
incrucisate, si isi redobandesc neasteptat de iute energiile irosite.
Se intampla adeseori ca Vogel sa aiba de infruntat, in timpul acestor
conferinte, sceptici sau oameni de-a dreptul ostili teoriilor sale, intelese in scurt
timp ca putea neutraliza atitudinea lor defavorabila concentrandu-si atentia
asupra emanatiilor acestora si anuland influenta lor printr-o inspiratie
profunda, asa cum invatase la lectiile de Yoga. Dupa asta, nu avea altceva de
facut decat sa cheme in minte o alta imagine, ca si cum ar fi rasucit un buton
ca sa obtina un alt decor. Vogel afirma: „Sentimentul de ostilitate si de
negativism care emana din randurile unui auditoriu este cunoscut oricarui
conferentiar si constituie una din barierele cele mai serioase in calea unei
comunicari efective. Neutralizarea acestui soi de manifestari este una din
sarcinile cele mai dificile care se pot intalni in demonstratiile cu plantele. Daca
nu reusesc s-o fac, atunci plantele, care reprezinta „echipamentul", refuza sa
colaboreze si nu pot obtine de la ele nici un raspuns pana cand nu restabilesc
o atmosfera pozitiva. S-ar parea ca eu actionez ca un filtru care limiteaza

reactiile unei plante la stimulii care ii parvin din mediul inconjurator. imi sta in
putere sa pun in actiune filtrul acesta sau sa-l opresc, pana in momentul cand
oamenii si plantele reactioneaza unii la semnalele altora. Descarcand asupra
unei plante o mica parte din energia care se afla in mine, provoc in ea o
sensibilitate care se preteaza foarte bine la acest sistem de lucru".
Iata acum o precizare facuta de el cu privire la aceste aspecte: „Este extrem de
important, dupa parerea mea, sa intelegem bine un lucru: reactia plantei nu
este manifestarea unei inteligente de tip vegetal, ci consecinta faptului ca
aceasta reactie este o prelungire a fiintei plantei. Astfel, printr-o interactiune cu
campul bioelectric al plantei sau pur si simplu traversandu-l, se poate
patrunde in procesele mentale si in complexul de emotii ale unei a treia
persoane".
in concluzie, Vogel declara: „O forta vitala, sau o Energie cosmica, o entitate
care inconjoara absolut tot ce este viu, probabil se raspandeste in plante,
animale si fiinte umane. in aceasta ambianta, o fiinta umana si o planta
alcatuiesc un singur tot! Aceasta fuziune favorizeaza o sensibilitate reciproca ce
ingaduie omului si plantei nu numai sa comunice unul cu celalalt, ci chiar sa
isi inregistreze comunicarile pe un grafic, prin intermediul celei din urma".
Cum toate observatiile sale indicau existenta unui schimb sau chiar a unei
fisiuni de energie intre planta si om, Vogel ajunse in scurt timp sa-si puna alta
intrebare: oare un individ de o sensibilitate exceptionala reusea cu adevarat sa
intre intr-o planta, asa cum sustinuse in secolul al saisprezecelea misticul
german Jakob Boehme care, intr-unul din momentele sale cand se gasea intr-o
stare de iluminare, declarase ca putea vedea intr-o alta dimensiune. Boehme
sustinea ca ii era suficient sa priveasca o planta aflata in proces de crestere
pentru ca dintr-o data, prin propria lui vointa, sa se amestece in planta
aceasta, sa faca parte din ea, sa simta „puterile vii luptand pentru a gasi
lumina". El mai spunea si ca se simtea in stare sa impartaseasca modestele
ambitii ale plantei si „sa se bucure de cresterea voioasa a unei frunze".
intr-o zi, Vogel fu vizitat in laboratorul lui din San Jose de o tanara blanda si
stearsa pe nume Debbie Sapp, care il impresiona in mod deosebit prin faptul
ca, asa cum arata toata aparatura din laborator, stabilise instantaneu un
contact puternic cu un filodendron. Asteptand ca agitatia acestuia sa se mai
linisteasca, Vogel o intreba dupa aceea, pe nepusa masa, pe tanara vizitatoare:
„Ai putea sa intri in planta asta?" Debbie facu semn ca da si fata ei capata o
expresie pasnica de odihna, de detasare, ca si cum s-ar fi gasit undeva departe,
foarte departe, intr-un alt univers. Trasorul incepu sa schiteze linii care aratau
ca planta e pe cale de a primi o cantitate cu totul neobisnuita de energie.
Mai tarziu, Debbie Sapp avea sa descrie astfel cele intamplate: "Domnul Vogel
imi ceru sa ma destind si sa ma proiectez in filodendron. in momentul cand ma

pregateam sa ma conformez cererii lui se produsera mai multe lucruri. Am
inceput sa ma gandesc mai intai cum as face ca sa pot intra intr-o planta. Mam hotarat in mod constient sa-mi las imaginatia sa curga in directia in care ea
insasi se simte atrasa si m-am trezit dintr-o data ca patrund in tulpina
principala printr-o deschizatura practicata la baza ei. Odata ajunsa inauntru,
am vazut celulele in miscare si apa care se ridica prin tulpina, si m-am lasat
purtata de miscarea aceasta ascendenta. Atunci cand, in inchipuirea mea, ma
apropiam de frunze, aveam senzatia ca parasesc o lume imaginara si patrund
intr-un regat asupra caruia nu aveam absolut nici un control. Nu era vorba de
imagini mentale, ci mai curand de sentimentul ca deveneam parte integranta a
unei vaste suprafete aflate in extindere, pe care eu o umpleam. Mi se parea ca
n-as putea vorbi decat in termenii unei constiinte pure. Ma simteam acceptata
de planta si realmente protejata de ea. Pierdusem notiunea timpului si ma
stapanea un sentiment de unitate in existenta si in spatiu. Mi-am dat seama ca
un suras spontan mi se asternuse pe buze si m-am lasat in voia procesului de
contopire cu planta. Apoi domnul Vogel mi-a cerut sa ma relaxez. Cand i-am
auzit vocea am inteles ca
ma simteam foarte obosita, dar intr-o stare de adanca impacare sufleteasca.
Toata energia din mine trecuse in planta".
Vogel, care in tot acest timp observa atent traseul acului pe grafic, nota o
schimbare brusca in momentul „iesirii" fetei din planta. Mai tarziu, invitand-o
din nou sa „intre", reusi sa obtina de la ea descrieri amanuntite ale
constructiei interioare a celulei si date asupra structurii acesteia. Fata reusi sa
indice cu precizie locul unde una din frunze suferise o arsura destul de grava
din cauza unui electrod. Vrand sa verifice afirmatia ei, Vogel deconecta
electrodul si constata ca intr-adevar, frunza aproape ca fusese strapunsa dintro parte in alta din cauza contactului defectuos.
Vogel a mai incercat aceasta experienta si cu alte persoane, cerandu-le sa
patrunda intr-o anumita frunza indicata de el si sa observe interiorul celulelor,
analizate separat una de celelalte. Toti invitatii sai reusira sa descrie in moduri
asemanatoare diferitele parti ale corpului si chiar oferind date amanuntite
asupra structurii moleculei de ADN. Aceste experiente atat de temeinic
verificate il indreptatira pe Vogel sa traga concluzia ca „noi putem patrunde in
celulele individuale ale propriului nostru corp si, in functie de starea de spirit
in care ne aflam, le putem influenta intr-un mod sau altul. si n-ar fi deloc
exclus ca intr-o zi, gratie acestui fapt, sa putem descoperi cauzele anumitor
boli".
stiind ca de cele mai multe ori copiii sunt mai deschisi si mai receptivi
sufleteste decat adultii, Vogel se apuca sa-i invete pe micii lui vizitatori cum sa
stabileasca o relatie de interactiune cu o planta. Le ceru mai intai sa pipaie

cate o frunza si sa-i descrie temperatura, consistenta si textura, in termeni cat
mai precisi si mai amanuntiti. Apoi ii indemna sa o indoaie, pentru a-i constata
elasticitatea, dupa care le ceru sa o mangaie usor pe ambele fete. Cum copiii
simteau o vadita placere sa-i descrie senzatiile pe care le incercau, Vogel le
cerea sa nu mai atinga frunza, ci sa incerce sa simta forta sau energia care
emana din ea. Multi din copii declarau atunci fara ezitare ca simt o vibratie
ondulatorie si ca au senzatia ca sunt gadilati.
Vogel observa ca acei copii care aveau senzatiile cele mai puternice erau tocmai
aceia care erau mai absorbiti de aceasta indeletnicire. ii instruia ca, indata ce
se simt gadilati, sa se destinda si sa incerce sa simta schimbul de curent intre
ei si planta: „Imediat ce simtiti pulsatia, treceti incet mana peste suprafata
frunzei, intr-un sens si in altul". Punand in practica indicatiile lui, micii
experimentatori observau fara teama ca indata ce-si departau mainile de
frunze, acestea se lasau in jos. Printr-un exercitiu insistent, unii copii reuseau
sa provoace oscilatii ale frunzei, iar altii, de buna seama cei mai dotati, reuseau
ca, folosind amandoua mainile, sa obtina adevarate miscari de balans ale
intregii plante. Pe masura ce tinerii sai invatacei se indeletniceau cu aceste
fapte, Vogel le cerea sa efectueze aceste actiuni la distante din ce in ce mai mari
de planta. „Este o practica foarte simpla, comenta el, pentru descoperirea
manifestarii unei forte capabile de care copiii devin constienti, intelegand
imediat ca se pot folosi de aceasta forta". Dupa opinia lui Vogel, adultii au mult
mai putine sanse decit copiii in asemenea experimente ceea ce ar explica
numarul redus de cercetatori care au reusit sa refaca experientele lui Backster.
„Un om care se apropie mecanic de aceste chestiuni, fara sa incerce sa
comunice cu planta si sa stabileasca o legatura afectiva cu ea nu are nici o
sansa de reusita".
si, intr-adevar, un medic care lucra la Societatea de psihologie din California i-a
marturisit ca, desi timp de luni de zile se straduise in fel si chip, nu reusise sa
obtina nici cel mai mic rezultat de la plantele cu care incercase sa intre in
contact. La fel s-a intamplat si cu unul din cei mai reputati psihanalisti din
Denver, ceea ce l-a determinat pe Vogel sa ajunga la urmatoarea opinie: „Sute
de oameni de laborator de pe tot pamantul vor avea parte de aceeasi
dezamagire si de acelasi sentiment de frustrare ca si acesti domni. Iar asta se
va intampla pana cand vor intelege cu totii ca singura cheie a acestei activitati
este empatia intre planta si om si vor cauta sa o obtina. Toate eforturile
presupuse de verificarile de laborator vor fi zadarnice atata timp cat aceste
experiente nu vor fi efectuate de oameni dotati si deprinsi cu asemenea
subtilitati. Dezvoltarea calitatilor psihice le este imperios necesara, numai ca
numerosi oameni de stiinta nu accepta acest punct de vedere si nu inteleg ca

pentru experiente creatoare este nevoie ca experimentatorul sa constituie o
parte integranta a experientei".
Acest punct de vedere lamureste modurile diferite in care Backster si Vogel
abordeaza aceeasi chestiune si pune in evidenta si posibilitatea ca acesta din
urma sa fi recurs la tentative de control hipnotic asupra plantelor sale. Cei
neincrezatori obtin exact efectul contrar celui scontat si totusi e lucru dovedit
ca plantele lui Backster, lasate in voia lor, au reactionat absolut normal la orice
stimul venit din exterior.
Vogel sustine ca chiar daca cineva este in stare sa afecteze o planta, rezultatul
nu va fi totdeauna fericit. Astfel, el a cerut unuia din prietenii sai, psiholog intrun spital, care venise sa-l viziteze tocmai ca sa-si poata face o opinie proprie
asupra acestor cercetari legate de plante, sa proiecteze o emotie puternica
asupra unui filodendron aflat la patru metri distanta de el. Planta avu pe loc o
reactie puternica, insa imediat dupa aceea se „stinse". Chestionat asupra
lucrurilor la care se gandise, psihologul marturisi ca facuse o comparatie intre
filodendronul din fata lui si cel pe care il avea la el acasa si care i se parea de o
mie de ori mai frumos. Dupa plecarea psihologului, Vogel se sili in toate
chipurile pana seara sa intre in contact cu filodendronul desconsiderat de
oaspete, insa nu reusi sa obtina nici un rezultat, intr-atat de ranit in amorul
propriu se simtea acesta. Iar tafna provocata de grava ofensa avea sa tina timp
de doua saptamani!
Vogel si-a marturisit convingerea ca plantele nutresc o aversiune profunda si
precisa pentru anumiti oameni sau, si mai exact, pentru gandurile acestora. El
considera ca, pornind de la acest fapt, s-ar putea sa se ajunga la citirea
gandurilor unei persoane prin intermediul unei plante, mai ales ca exista deja
unele rezultate in aceasta privinta .La cererea lui Vogel, unul din prietenii sai,
un specialist in fizica nucleara, se apuca sa rezolve o problema tehnica. in timp
ce el reflecta la solutiile posibile, planta in apropierea careia se gasea avu o
reactie prelungita, facand sa actioneze trasorul pe grafic timp de o suta
optsprezece secunde. Cand acul reveni la nivelul normal, Vogel ii spuse
prietenului sau: „Acum ai incetat sa mai calculezi." Acesta confirma. Peste
cateva minute, Vogel il ruga sa se gandeasca la sotia lui si acul incepu din nou
sa traseze unghiuri agitate, timp de o suta cinci secunde. Configuratia acestora
era acum diferita de a celor de mai inainte. Vogel stia ca sotia prietenului sau
era o femeie rea si certareata, care isi exaspera sotul cu crize salbatice de
gelozie neintemeiata, facandu-i acestuia viata un adevarat calvar. Era limpede
ca noua conformatie a traseului de pe grafic nota o stare psihica tensionata,
astfel incat Vogel isi spuse ca, aici, in salonul lui, o planta inregistra
sentimentele unui barbat fata de sotia lui si le asternea pe un grafic. Daca intr-

o zi se va ajunge la interpretarea exacta a unor asemenea trasee, nu cumva
asta deschidea calea posibilitatii de a afla gandurile unui om?
Dupa o intrerupere a lucrului, in care timp baura o cafea, Vogel isi ruga
prietenul, pe un ton cat mai indiferent, sa se gandeasca din nou la sotia lui ca
si inainte, iar planta avu din nou o reactie de alte o suta cinci secunde,
marcata grafic intr-un mod aproape identic cu prima. Pentru Vogel era pentru
prima oara cand constata ca o planta reactiona in acelasi mod la acelasi proces
mental. S-ar putea, isi spunea el, sa fie numai o chestiune de timp pana cand
schemele de pe grafice sa poata fi fractionate in unitati care sa reprezinte
mesaje, unitati care sa descrie de fapt procesul gandirii.
incantat acum ca putuse dovedi ca plantele reactioneaza la diferite acte ale
oamenilor sau la stimuli proveniti de la alte plante, Vogel trecu la experiente cu
grupuri de oameni. intr-o zi, fiind gazda a unui grup de psihologi, medici si
programatori de ordinatoare, toti oameni absolut sceptici cu privire la
preocuparile lui, le ingadui acestora sa cerceteze indeaproape toate materialele
si ustensilele cu care lucra, pentru a se convinge cu propriii lor ochi de buna
lui credinta si de faptul ca la mijloc nu era absolut nici un trucaj. Dupa aceea
le ceru sa se aseze in cerc ca sa stea de vorba, asta in scopul de a vedea daca
planta reactiona si la ce anume se dovedea mai sensibila. Timp de aproape o
ora discutara despre tot felul de lucruri, fara ca planta sa se arate in vreun fel
interesata de subiectele abordate. Parerea oaspetilor se indrepta spre concluzia
ca la mijloc erau manevre trucate, menite, desigur, sa asigure lui Vogel o
publicitate si probabil ceva subventii din partea unor binevoitori, insa, inainte
ca sedinta sa ia sfarsit, unul din oaspeti intreba dintr-o data "si viata sexuala?"
Spre surprinderea intregii asistente, si chiar Vogel care se resemnase, acul
trasor incepu sa marcheze oscilatii frenetice pe grafic. Vogel trase concluzia ca
fie planta, fie oaspetii, vusesera nevoie de un stimulent mai puternic.
Mentionarea ideii de activitate sexuala actionase declansand o emotie
puternica fie in Vogel, fie in subconstientul colectiv al grupului.
intr-o alta imprejurare, planta inregistra cu fidelitate reactia unui public caruia
i se povestea o intamplare cu strigoi, intr-o incapere slab luminata, unde
singura sursa de lumina era un bec de mica putere, acoperit cu un abajur
rosu. Cand povestitorul ajungea la pasaje ca "Usa misterioasei cabane din
inima padurii incepu sa se deschida incet, actionata de o mana nevazuta", sau
„Charles isi lua atunci inima-n dinti si, aplecandu-se, ridica incet capacul
cosciugului", ba chiar "Deodata, un barbat cu infatisare stranie, cu un cutit in
mana, se ivi ca din pamant in coltul odaii", la asemenea pasaje planta parea
foarte captivata. Pentru Vogel, aceasta atentie constituia o dovada ca o planta
poate masura intensitatea unui moment de fictiune atunci cand aceasta este
pe cale de a fi transformata in energie de catre intregul auditoriu.

Vogel a insistat in mai multe randuri asupra faptului ca asemenea experiente
cu plantele pot avea efecte de-a dreptul dramatice pentru persoanele care nu
dispun de capacitatea de a-si modifica in mod convenabil starea de constiinta,
intrucat „o gandire concentrata poate exercita - dupa parerea lui - forte de-a
dreptul nocive asupra cuiva aflat intr-o stare de exaltare, daca aceasta permite
emotiilor sa se manifeste". „Nimeni nu trebuie sa se apuce de asemenea
experimente sau de cercetarea altor fenomene fizice decat daca se bucura de o
sanatate fara cusur", afirma Vogel. Desi n-a fost pana acum in masura sa
poata si demonstra, el sustine ca se impune nevoia unui regim alimentar
special, bazat pe legume si fructe din abundenta, mai ales nuci, deci alimente
bogate in minerale si proteine, ceea ce permite corpului sa inmagazineze
energia necesara pentru a putea rezista cu bine unor asemenea incercari.
„Consumul de energie este mare si necesita, prin urmare, o nutritie completa si
un metabolism echilibrat", precizeaza Vogel.
Cand a fost intrebat cum se face ca energii superioare, cum este gandirea, pot
influenta invelisurile fizice ale organismelor vii, Vogel a raspuns ca acest fapt il
preocupa si pe el si ca ii starnise interesul in legatura cu unele proprietati
stranii ale apei. in calitatea lui de expert in cristalografie, l-a intrigat in mai
multe randuri faptul ca, spre deosebire de saruri, care se cristalizeaza de
regula sub o singura forma, esantioanele de gheata provenind din ghetari
prezentau mai bine de treizeci de forme distincte. „Privindu-le pentru prima
oara, un profan ar putea crede ca e vorba de tot atatea substante diferite,
adauga el. si nici n-ar fi prea departe de adevar, fiindca apa constituie, nu
numai din acest punct de vedere, un adevarat mister."
in aceasta privinta, Vogel avanseaza o teorie care insa, asa cum el insusi
subliniaza, este departe de a fi verificata: intrucat orice fiinta vie are in
organism un anumit continut de apa, de regula destul de ridicat, vitalitatea
oricarei persoane trebuie inteleasa ca fiind corelata, intr-un mod inca neclar,
cu nivelul respiratiei sale. Pe masura ce apa circula in corp si traverseaza porii,
se produce si o anumita acumulare de energie. Primul indiciu care l-a
determinat pe Vogel sa inceapa aceasta teorie i-a fost furnizat de faptul ca
anumite persoane cu calitati de medium pierd cateva kilograme in cursul unei
sedinte, aceasta necesitand o mare risipa de energie vitala sau psihica. „Daca
am incerca sa cantarim cu un cantar de mare finete o persoana care se ocupa
de cercetari in domeniul psihologiei, adauga Vogel, ne-am putea da seama ca in
orice situatie se constata pierderi de greutate. E vorba de fapt de pierderea de
apa, cum se intampla in cazul persoanelor care incep cure drastice de slabire."
Indiferent de ceea ce ne rezerva viitorul, Vogel considera ca cercetarile sale
asupra plantelor pot ajuta omenirea sa dea locul cuvenit unor adevaruri
ramase mult timp necunoscute. Punand la indemana copiilor truse de lucru

simple, Vogel lucreaza in prezent la un proiect al carui scop este tocmai acela
de a-i invata sa-si descarce emotiile, masurandu-le efectele. „Copiii ar putea
deprinde astfel arta de a iubi, spuse Vogel, intelegand ca atunci cand sunt
patrunsi de un anumit gand ei pun in libertate o cantitate enorma de energie
pe care o degaja in atmosfera. intelegand ca gandurile acestea sunt chiar ei,
copiii le vor putea folosi pentru a obtine propria lor crestere spirituala,
emotionala si intelectuala. Nu e vorba aici de o masina de masurat undele
creierului sau de o inventie menita sa-i ajute pe oameni sa devina proroci sau
mistici, insista el, ci de ceva care sa-i ajute pe copii sa devina fiinte umane
caracterizate prin simplitate si cinste."
Invitat sa faca un rezumat al importantei cercetarilor sale asupra plantelor,
Vogel a raspuns: „Multe din neajunsurile si suferintele de care avem parte in
viata ne vin tocmai de la neputinta noastra de a descarca stresul si energia
interna. Atunci cand suntem respinsi de cineva, simtim o revolta launtrica si
ramanem fixati in aceasta respingere. Acest fapt provoaca un stres care, asa
cum a aratat limpede doctorul Wilhelm Reich cu mult timp in urma, se traduce
printr-o tensiune musculara care, daca nu este pusa in libertate, face
stricaciuni in campul energetic corporal, alterandu-i grav compozitia fizica.
Consider ca cercetarile mele asupra plantelor deschid un drum catre rezolvarea
acestei alarmante realitati." Din punctul de vedere al lui Marcel Vogel, plantele
au adus un serviciu considerabil orizontului cunoasterii noastre. Regnul
vegetal e in stare sa intercepteze mesaje de intentie, bune sau rele, mult mai
apropiate de adevar, fireste, atunci cand sunt traduse in cuvinte. Orice fiinta
umana a fost inzestrata cu acest dar, numai ca prea arareori stie sa-l
foloseasca.
Doi tineri studenti califomieni, unul in psihologie umana si celalalt in filozofie
indiana, Randall Fontes si Robert Swanson, au inceput si ei cercetari proprii in
aceasta directie, incercand sa ocoleasca potecile care de acum erau deja
batatorite. Cu ajutorul instrumentelor complexe pe care Vogel li le-a pus la
dispozitie fara nici un fel de gelozie profesionala, cei doi tineri au facut cateva
descoperiri atat de surprinzatoare incat universitati de mare prestigiu s-au
grabit, in ciuda tineretii si a lipsei lor de experienta, sa le puna la dispozitie
fonduri consistente si tot echipamentul necesar pentru continuarea cercetarilor
lor asupra tainelor comunicarii la plante.
Fontes si Swanson au facut prima descoperire aproape intamplator, la remarca
unuia din ei ca simplul cascat somnoros al celuilalt fusese inregistrat de planta
printr-o tresarire care indica o schimbare a campului energetic. in loc sa lase la
o parte aceasta intamplare ca neconcludenta, cei doi s-au aplecat cu multa
bagare de seama asupra ei, intrucat stiau ca in vechile texte indiene un cascat
foarte puternic era considerat drept mijloc la indemana unei persoane obosite

de a se incarca din nou cu puteri ca un shakhti viu, o energie care, din punctul
lor de vedere, umplea universul.
Ajutat de doctorul Norman Goldstein, profesor de biologie la Universitatea de
stat din Hayward, statul California, Randall Fontes continua cercetarile si reusi
in scurt timp sa identifice un potential electric care trece din celula la
filodendronul cu radacini volante, ceea ce practic obliga pe oricine sa
recunoasca existenta unui sistem nervos primar, asupra caruia nu exista pana
acum nici macar o umbra de banuiala. Fontes a continuat apoi sa
experimenteze observatii asemanatoare pe nitela, o planta acvatica ale carei
celule pot atinge dimensiuni de cinci centimetri sau chiar mai mult. La
Institutul Stanford-California, Fontes a inceput o colaborare stransa cu Hal
Puthoff, doctor in psihologie, si cu Pat Price, vechi pilot de incercare si fost sef
al politiei locale, un spirit foarte inzestrat. Price a reusit aproape fara exceptie
in toate incercarile sale de a obtine din partea nitelei reactii la diverse proiectii
mentale. Datorita acestui fapt, Puthoff si Fontes spera ca, plasandu-l pe Price
la o departare considerabila de planta - o mie cinci sute de kilometri, de
exemplu - si folosind cronometre de inalta precizie, sa fie in masura sa
stabileasca daca Price poate impresiona planta de la o asemenea distanta si
daca energia produsa prin „proiectia mentala" a acestuia se deplaseaza cu o
viteza superioara vitezei luminii.
4. OASPEŢI VENITI DIN SPATII EXTRATERESTRE
Pe la sfarsitul lunii octombrie a anului 1971, un Volkswagen albastru ticsit cu
aparatura stiintifica destul de neobisnuita patrunse în parcul Oak Grove din
apropiere de Temecula, un mic orasel din sudul Californiei, aflat nu departe de
celebrul observator de pe muntele Palomar. La volan se afla L. George
Lawrence, un inginer electronist în varsta de patruzeci si sapte de ani, nascut
în Silezia. Întovarasit de un asistent, venise în acest colt de lume izolat si
apoape pustiu cu intentia de a înregistra semnalele emise de stejarii din partea
locului si ale diferitelor specii de cactus si de yucca. Alesese aceasta regiune
pentru motivul ca ea constituia, dupa propria lui expresie, o zona „aflata la
adapost din punct de vedere electromagnetic", ideala deci pentru înregistrarea
reactiilor vegetalelor, fara nici o interferenta umana. Aparatura pe care si-o
adusese cu el, foarte diferita de cele cu care lucrau Backster, Vogel si Sauvin,
cuprindea tesuturi vegetale vii, tinute într-un recipient cu temperatura riguros
controlata, protejat de interferentele electromagnetice cu ajutorul unei custi
Faraday. Lawrence observase de mai mult timp ca tesuturile vii prelevate de la
legume erau incomparabil mai sensibile la unde electromagnetice decat cele

mai fine aparate, ceea ce-i daduse certitudinea ca radiatiile biologice emise de
entitati vii sunt mult mai bine percepute de mijloace biologice. Lawrence nu îsi
echipa plantele cu electrozi, întrucat acestea se aflau la distante suficiente
unele de altele pentru ca semnalele reciproce sa fie excluse. El folosea un
butoias desfundat, cu gura îndreptata spre o anumita planta tinuta sub
observatie. Pentru distante mai mari, se servea de un telescop si, pentru a
usura identificarea exemplarului avut în vedere si spre a evita orice confuzie,
prindea de acesta o bucata de panza alba. tesutul viu putea capta un semnal
astfel dirijat pana la distante de o mila. Perturbatiile tesutului se traduceau nu
vizual, printr-un trasor care sa le înregistreze ci auditiv printr-un fluierat
continuu si de tonalitate joasa care se transforma într-o serie de pulsatii
distincte atunci cand primea un semnal emis de planta .
În prima zi petrecuta la Oak Grove, Lawrence si asistentul sau gasira un
moment ca sa ia o mica gustare si alesera pentru asta un stejar aflat la cateva
zeci de metri de punctul unde îsi lasasera instrumentele, pe care, printr-o pura
întamplare, le asezasera îndreptate spre cer. În timp ce Lawrence musca dintrun carnat foarte ardeiat si carne cu usturoi, specialitatea culinara a evreilor
din Europa rasariteana, fluieratul constant al aparatului sau fu întrerupt de o
serie de pulsatii si sunete. Lawrence îsi spuse ca acest fapt s-ar fi putut datora
mortii unor celule vii aflate în carnea carnatului. Acesta nu avusese cand sa fie
digerat, iar Lawrence cunostea amanuntit toate observatiile lui Backster si era
convins de veridicitatea lor. Dar, dupa ce se gandi putin, îsi dadu seama ca nu
putea fi vorba de asa ceva: carnatul era pregatit cuser, adica dupa ritualuri
evreiesti riguroase, cu carne tinuta la saramura, astfel încat carnea aceasta era
moarta din punct de vedere biologic. Începu sa-si verifice instrumentele,
temandu-se de vreo dereglare accidentala, si avu surprinderea sa constate ca
pulsatiile nu se oprira decat dupa o jumatate de ora, cand lasara locul
fluieratului continuu specific momentelor de calm. Numai ca semnalele acelea
trebuiau sa vina de undeva si, cum aparatele continuau sa ramana îndreptate
spre cer, prin mintea lui Lawrence trecu atunci ideea stupefianta ca ceva sau
cineva transmitea semnale din spatiul extraterestru. Gandul ca s-ar putea sa
existe viata si în afara planetei noastre îl tulbura si îl îndarjea în acelasi timp.
Asistentul sau îi împartasea pe deplin aceste sentimente, însa îsi dadura
seama ca ar fi fost prematur sa traga din cele întamplate concluzia ca reusisera
sa capteze, prin intermediul tesutului vegetal folosit de ei, un mesaj emis de la
distante de miliarde de kilometri. Acesta îl determina pe Lawrence sa consacre
cateva luni perfectionarii materialului sau, pentru a pune la punct ceea ce el
numea „o statie biodinamica de campanie conceputa pentru receptarea
semnalelor interstelare". Încheie aceste pregatiri în aprilie 1972, cand
materialul în cauza era suficient de pus la punct pentru a fi din nou atintit în

aceeasi directie. Data trecuta, instrumentele fusesera îndreptate spre Ursa
Mare. Acum, Lawrence îsi instala aparatele în craterul vulcanului Pisgah, într-o
ridicatura de natura vulcanica aflata la sapte sute de metri deasupra nivelului
marii, în mijlocul aridului desert Mohave, înconjurata de patruzeci si opt de
kilometri patrati de java pietrificata sub forma de placi întinse, un loc fara fir
de vegetatie. Îsi îndrepta din nou telescopul spre Ursa Mare, protejandu-l cu
ajutorul custii Faraday si folosindu-se de o camera de filmat, de un aparat
pentru captarea interferentelor electromagnetice si de recipientul cuprinzand
tesutul vegetal, dupa care declansa semnalul auditiv . Dupa o ora si jumatate
de asteptare, acest material înregistra din nou aceeasi schema de semnale ca si
în toamna, usor de recunoscut în ciuda faptului ca de data asta durase mai
putin. Lawrence a notat ca în timp ce aparatele sale vizau un singur punct din
spatiu, intervalele ce separau seriile de pulsatii rapide durau între trei si zece
minute, în decursul unei sedinte de cateva ore.
Cum observatiile din toamna trecuta începeau sa se confirme Lawrence începu
sa se întrebe daca nu cumva ajunsese, în mod accidental, la o descoperire
stiintifica de o extrema importanta . Nu avea nici o idee asupra originii acestor
semnale, nu era înca în masura nici macar sa presupuna cine sau ce le emitea,
dar considera ca nu era deloc exclus ca în toate aceste semnale sa aiba un rol
si miscarile galaxiilor. „S-ar putea ca semnalele sa provina din centrul unei
nebuloase galactice de mare densitate stelara si ca ceea ce captam noi sa
provina mai curand de aici decat din constelatia Ursa Mare", considera
Lawrence.
Se hotarisa-si continue observatiile din laborator si îsi tinu aparatura fixata zi
si noapte pe aceleasi coordonate. Mai tarziu avea sa marturiseasca faptul ca a
fost nevoie de saptamani si uneori de luni întregi de asteptare pana sa capteze
semnale similare, dar ca acum acestea erau perfect identificabile. Unul dintre
ele producea o pulsatie auditiva de tipul bip, alternand cu un bazait care i-a
provocat lui Lawrence temerea ca aceste semnale ar fi putut avea o banala
provenienta terestra, ceea ce pentru el ar fi însemnat o deziluzie cumplita.
Fiind presat sa-si expuna punctul de vedere asupra naturii acestor stranii
semnale, Lawrence declara „Nu cred ca se adreseaza fiintelor terestre. Consider
ca avem mai curand de-a face cu comunicari între grupe de acelasi nivel si,
cum noi nu stim nimic despre comunicatiile biologice, suntem pur si simplu
exclusi de la întelegerea acestor „conversatii". Consider si ca energia transmisa
trebuie sa fie extraordinar de mare, deoarece materialul nostru din aceasta faza
de început este practic rudimentar si numai o putere fantastica l-ar putea face
sa reactioneze la semnale venite de la asemenea distante astronomice. Aceasta
ma face sa cred ca semnalele acestea ar putea avea un caracter de extrema

urgenta. Poate undeva, în nemarginirile spatiului, se petrec anumite lucruri si
cineva cheama cu disperare în ajutor."
Gandindu-se ca s-ar putea ca descoperirile sale sa aiba o semnificatie cruciala
si sa marcheze începutul unei ere în care sa se foloseasca mijloace de
comunicare de neconceput în momentul de fata, Lawrence trimise o copie a
înregistrarii din octombrie 1971 însotita de un raport de sapte pagini,
Institutului Smithsonian din Washington D.C. unde acestea sunt pastrate ca
documente ce s-ar dovedi într-o zi ca avand o importanta istorica. Concluzia lui
Lawrence în raport este: „S-au observat semnale cu forme interstelare, cu
origini si cu destinatie necunoscuta. Faptul ca ar fi fost interceptate de
organisme biologice conduce spre ipoteza ca poate fi vorba de transmisii de
natura biologica. Experientele au fost facute într-o zona absolut izolata de orice
manifestari electromagnetice, materialul a fost ferit de orice radiatii
electromagnetice. Minutioase verificari ulterioare nu au pus în evidenta
dereglari sau defecte ale aparaturii . Dat fiind ca experientele de ascultare
interstelara nu dovedesc ca transmisiile s-ar efectua permanent, consider ca ar
fi de dorit initierea unui program de experiente de verificare efectuate si în alte
puncte ale planetei sau chiar, daca acest lucru e posibil, la scara mondiala.
Acest fenomen s-ar putea dovedi ca avand o importanta prea mare pentru a fi
trecut cu vederea."
Dupa Lawrence, înregistrarile sunt neplacute la auz, dar mai multe persoane
care le-au ascultat declara ca dupa doua sau trei auditii, mai ales daca acestea
sunt esalonate la intervale de cateva saptamani, se produce „o anumita
senzatie de încantare, de adevarata fascinatie".
Înregistrarile cuprind o scurta serie de oscilatii crescande, profunde si
armonioase, ducand cu gandul la o flecareala anodina sau la un fond muzical.
Succesiunea de intervale, de aparente repetari ale frecventelor si un fel de
murmur electromagnetic foarte atenuat fac ca aceste pulsatii captate de
Lawrence sa ramana deocamdata cu totul ininteligibile.
Punctul cel mai important al concluziilor lui, anume acela referitor la
necesitatea unor aparate de înregistrare cu sensibilitate biologica pentru
interceptarea semnalelor biologice, se aplica în special comunicarilor provenind
din spatiile extraterestre. Dupa propria lui formulare, „aici electronica clasica
nu poate face prea mare lucru, fiindca „biosemnalele" nu provin, dupa toate
aparentele, din spectrul electromagnetic".
Lawrence aminteste ca aceiasi savanti care, pana nu de mult, sustineau ca
mica noastra planeta ar fi singura în felul ei în întreg universul, au început sa
admita prin anii '50, pe baza a numeroase observatii, printre care si studierea
minutioasa a boltii ceresti, ca s-ar putea sa nu fim singuri în imensitatea

cosmica si sa conceapa ca s-ar putea sa existe lumi extraterestre cu un grad de
civilizatie incomparabil superior celui de care dispunem noi.
La începutul secolului al XlX-lea, Karl Friedrich Gauss, stralucit matematician
si fizician german, se gandea ca ar trebui ca omul sa faca cunoscuta existenta
sa pe aceasta planeta locuitorilor cosmosului despadurind în taigaua siberiana
uriase fasii în unghi drept, lungi de sute de kilometri, prin urmare vizibile
aproape la fel de bine ca pe planeta noastra. Dupa el, astronomul austriac J. J.
von Littrow a propus saparea unor canale în forme geometrice în Sahara, în
care sa se toarne petrol, care sa fie aprins pe timp de noapte, iar savantul
francez Charles Gros recomanda o alta solutie, anume construirea unei oglinzi
uriase care sa reflecte lumina soarelui direct spre planeta Marte.
Aceste idei mai mult sau mai putin fanteziste au fost aduse din nou în
actualitate în anul 1927 cand un inginer norvegian specialist în
telecomunicatii, pe nume Jorgen Hals, ascultand emitatorul pe unde scurte
P.C.J.J., care emitea din Eindhoven pentru tarile de Jos, a auzit niste ecouri
stranii. Abia peste un sfert de secol a fost luata în serios ideea ca acestea s-ar fi
putut datora unei posibile sonde spatiale extraterestre, destinata probabil unor
cercetari în legatura cu posibilitatea ca sistemul solar sa cuprinda forme de
viata inteligenta care sonda tocmai transmitea catre îndepartata ei lume, pe
anumite lungimi de unda, marturii ale constatarilor ei.
În septembrie 1953, la Londra, C.W. Bradley, instalat în salonul locuintei sale,
a vazut aparand pe ecranul televizorului codul KLEE, apartinand unei statii de
televiziune americane care emitea din Houston, statul Texas. În lunile
urmatoare, acelasi cod a fost observat de mai multe ori pe ecranele
televizoarelor de la Atlantic Electronics din Lancaster. Faptul în sine nu ar fi
avut nimic straniu, întrucat, în ciuda distantei foarte mari, asemenea
fenomene erau destul de frecvente pentru a nu mai surprinde pe nimeni, dar
intriga un alt aspect: statia de televiziune în cauza schimbase, în anul 1950,
codul KLEE în KPRC, astfel încat KLEE era receptionat acum în Anglia cu o
întarziere de trei ani! Pentru explicarea acestui fenomen care pusese pe
ganduri multa lume, cineva a emis - sugestia ca semnalele respective fusesera
înmagazinate timp de trei ani într-un „nor de plasma" care ar fi planat
deasupra Pamantului si care probabil ca le-a pus în libertate tocmai cu scopul
ca acestea sa poata fi vazute de toata lumea. Fireste ca aceasta explicatie era
departe de a convinge pe prea multi, întrucat nu lamurea tocmai scopul în care
semnalele ar fi fost înmagazinate atata timp. Cat despre alta ipoteza vehiculata
la vremea respectiva, anume ca întreaga afacere era pusa la cale de vreun
pacalici care îsi permitea asemenea farse extrem de costisitoare, aceasta ni se
pare si mai putin veridica.

Interesul din ce în ce mai viu aratat de savanti în legatura cu comunicatiile cu
specii extraterestre evoluate a iesit în evidenta si la conferinta la cel mai înalt
nivel tinuta în septembrie 1971 la Laboratorul de astro fizica din Biurakan, în
Armenia sovietica. Aceasta conferinta -patronata de academiile de stiinte ale
SUA si Uniunii Sovietice reunea nu numai astronomi, ci si biologi, antropologi,
istorici si specialisti în coduri, toti de cea mai înalta categorie.
Lawrence se plange ca cele mai multe din studiile elaborate de altii se porneste
de la premisa ca semnalele în cauza sunt acesti decibeli, aceasta fiindca undele
radio constituie mijlocul de transmisie cel mai eficient din cate cunoastem noi.
De Corm e convins ca, daca lumea stiintifica ar accepta ipoteza lui Lawrence
despre semnalele semnalele biologice, cu siguranta ca asta ar însemna un pas
important în directia unei solutionari efective. Acest argument nu a ramas fara
ecou, fiind reluat de Joseph F. Good-Goodavage, autorul cunoscutei lucrari
Astrologia, stiinta erei spatiale, care, într-un un articol aparut în revista Saga
în ianuarie 1973, face urmatoarele afirmatii : „Aplicarea rigida a metodelor
stiintifice consacrate - ca-tr-un fel de quasireligie cu traditii si ritualuri
stanjenitoare - ar putea constitui obstacolul cel mai serios în calea stabilirii
unei comunicari directe între homo sapiens si alte civilizatii care poate ca
prospera în spatiul interstelar, intergalactic."
Ca inginer la o uzina de tehnologie aero-spatiala din Los Angeles, Lawrence se
hotarisa puna la punct un aparat mai evoluat pentru convertirea unei forme de
energie într-un alt tip de energie. O masinarie mecanica în stare sa utilizeze
simultan caldura, presiunea atmosferica, modificarile de gravitatie si campurile
electrostatice n-ar fi fost la înaltimea intentiilor lui, asa ca îsi spuse ca s-ar
putea ca o planta sa reuneasca ea singura toate calitatile necesare, întrucat
era înzestrata de la natura cu toate componentele de care era nevoie.
Cand începu sa studieze aceste lucruri, în 1963, Lawrence îsi dadu seama ca
nu trebuia sa se astepte la vreun ajutor din partea botanistilor sau a biologilor
în general, întrucat nici unul dintre ei nu avea cunostintele necesare din
domeniul fizicii si mai ales al electronicii, ca sa-si poata face o idee asupra
scopului urmarit de el. În cadrul cercetarilor lui asupra unui sistem biologic
capabil sa emita si sa recepteze semnale, Lawrence începu prin a repeta
experientele întreprinse în anii '20 de histologul rus Aleksandr Ghiurvici si de
sotia sa, care sustineau ca orice celula vie produce o radiatie invizibila.
Savantul rus observase ca celulele aflate la extremitatile radacinilor cepei par a
se diviza într-un ritm precis. Deoarece considera ca acest fenomen nu se putea
datora decat unei surse suplimentare de energie fizica, venita din exterior,
Ghiurvici îsi pusese întrebarea daca ea nu provenea din celulele învecinate.
Vrand sa stabileasca veridicitatea teoriei sale, el aseza o particula fina
prelevata de la extremitatea unei radacini de ceapa într-o eprubeta subtire de

sticla, pe care o aseza într-o pozitie de tragere orizontala, ca pe o teava de
pusca. Aceasta era cu gura atintita în directia unei alte particule identice,
protejata si ea de un tub, cu exceptia unei infime zone descoperite care servea
drept tinta. Dupa trei ore de expunere, Ghiurvici examina a microscop
radacina-tinta, constatand o sporire de douazeci si cinci la suta a celulelor în
regiunea lasata descoperita. Radacina receptoare parea sa fi primit energie
vitala de la vecina sa. Vrand apoi sa opreasca acest transfer, Ghiurvici repeta
experienta, asezand de data asta un ecran subtire de cuart între cele doua
fragmente de radacina. Spre stupefactia lui, rezultatul fu identic. Recurse
atunci la corective, ungand ecranul de cuart cu gelatina si înlocuindu-l apoi cu
o placa subtire de sticla. În ambele cazuri sporirea numarului de celule în zona
ramasa libera înceta. Ghiurvici trase de aici concluzia ca faptul se datora
însusirii comune gelatinei si sticlei de a opri razele ultraviolete, de unde se
putea formula ipoteza ca lungimile de unda emise de extremitatile radacinii de
ceapa erau aceleasi sau mai mici decat cele ale ultravioletelor. si, deoarece se
parea ca aceste raze favorizau diviziunea celulelor, numita de specialisti si
cariocineza sau mitoza, el le numi „raze mitogene".
Publicarea descoperirilor lui Ghiurvici a facut mare senzatie în lumea stiintifica
a timpului si multi savanti s-au grabit sa le verifice în laboratoarele lor. Faptul
ca lungimile de unda ale razelor nou descoperite erau mai puternice decat cele
ale ultravioletelor trimise pe pamant chiar de soare intriga si deruta pe multi
biologi, care refuzau sa creada ca acestea erau emise în cursul unor banale
procese vitale, cum ar fi cresterea radacinilor cepei. La Paris, doi cercetatori au
facut mare valva cu rezultate asemanatoare, obtinute în urma unor experiente
similare, iar un compatriot al lui Ghiurvici a demonstrat la Moscova ca el putea
sa grabeasca cu douazeci si cinci la suta fermentatia drojdiei, expunand-o la
„razele mitogene" emise de radacinile de ceapa.
Doi cercetatori din laboratoarele Companiei de electricitate Siemens & Halske
din apropierea Berlinului experimentara pe îndelete rolul razelor mitogene si
ajunsera la concluzia de bun-simt ca aceste radiatii trebuiau acceptate ca
lucru cert. Un cercetator din Frankfurt a reusit chiar sa le masoare, nu prin
efectele asupra vietii vegetale, ci cu instrumente electrice la nivelul acelor ani.
Lucru surprinzator, cercetatorii anglo-saxoni care au analizat aceasta
chestiune nu au ajuns la nici un rezultat, nereusind sa observe nici un fel de
raze mitogene. Cand Academia de stiinte a Statelor Unite declara, de la
înaltimea marelui sau prestigiu, ca experienta savantului moscovit nu putuse fi
reprodusa si ca, în consecinta, nu putea fi acceptata, toata lumea a înteles
limpede insinuarea ca Ghiurvici era un impostor dornic de publicitate ieftina,
asa ca nu i s-a mai dat nici o atentie si acesta fu repede uitat.

Lawrence nu avea la dispozitie un spectrometru pentru ultraviolete cu care sa
poata detecta radiatiile „mitogene", dar se simtea fascinat în fata ingeniozitatii
lui Ghiurvici de a dirija energia. Aproape fara voia lui, observatiile efectuate îl
împinsera spre supozitia ca în toate experientele de odinioara ale lui Ghiurvici
fusese la mijioc si un factor psihologic sau „mental". Cu ajutorul unui aparat
ultrasensibil de înalta impedanta realizat de el, Lawrence se stradui sa
stabileasca daca celulele unei felioare subtiri de ceapa, bransata la o punte a
lui Wheatstone si la un electrometru, erau sensibile la diferiti stimuli. Observa
repede ca acestea pareau sa raspunda prompt la diferite influente suparatoare,
ca de exemplu tumul de tigara, sau chiar la simpla imagine mentala a lui
Lawrence legata de distrugerea lor, dar reactiile erau extrem de rapide, de
ordinul unei zecimi de secunda.
Aceste reactii ale celulelor de ceapa pareau a se modifica în functie de persoana
care se gandea la ele, ceea ce îl intriga în mod deosebit pe Lawrence. Persoanele
cu înclinatii spre spiritism pareau sa declanseze raspunsuri mult mai intense
decat el. „Daca cineva poate sa faca rau, direct sau indirect, unei celule - si
asta presupunand ca celula are o constiinta celulara - schema reactiei celulei
va fi variabila, în functie de experimentator", afirma Lawrence.
Cand afla de descoperirile lui Backster, Lawrence se hotarisa realizeze un
instrument psihogalvanic perfectionat, pe care sa-l utilizeze ca detector de
raspunsuri vegetale. Cu ajutorul acestui aparat inedit, el obtinu de la plantele
sale o serie de trasee „extravagante"; dar, din cauza propriei sale obtuzitati, pe
care el însusi avea s-o numeasca „ignoranta lui si clasica lui ortodoxie
prusaca", el puse bizareria acestor trasee pe seama unor erori ale
instrumentelor sale. Totusi, tinand cont si de rezultatele obtinute de Backster,
începu sa se îndrepte pas cu pas spre ideea ca plantele sunt capabile sa
înregistreze gandurile si emotiile oamenilor.
Fiind profesor asociat si director al audio-vizualului la Colegiul de Stat din San
Bernardino, statul California, Lawrence atrase atentia unei colege, doctor Mary
Cisar, sociolog de marca. Una din plantele de apartament cele mai dragi
doamnei Cisar se uscase pe neasteptate, fara nici o explicatie logica, asa ca
Lawrence îi oferi un filodendron si îi propuse sa participe la unele din
experientele lui, dar numai dupa ce planta avea sa se obisnuiasca cu noul ei
domiciliu. Cand doctor Cisar lipsi scurt timp de acasa, fiind plecata sa-si
viziteze tatal, Lawrence putu nota, cu ajutorul cronometrelor sincronizate, ca
planta reactiona la starile de excitatie sau de angoasa ale noii sale proprietare,
cu care se obisnuise repede si pe care parea ca începuse s-o simpatizeze. Desi
aceste observatii erau de natura sa constituie o confirmare a teoriilor lui
Backster, Lawrence ramase prudent si nu elimina cu totul ipoteza ca aceste
rezultate se puteau datora si unor paraziti interferenti.

În octombrie 1969, Lawrence începu publicarea unei serii de articole de
popularizare, bazate pe lecturi din autori de specialitate si pe propriile sale
cercetari. Primul din aceste articole a aparut în Electronics World, sub titlul
Plantele vii si electronica. Autorul îsi informa cititorii ca, pentru prima oara de
cand cea dintai frunza aparuse din mlastinile erei paleozoice, plantele începeau
în sfarsit sa fie studiate pentru „proprietatile lor electrodinamice".
Lawrence adauga ca existau patru întrebari de maxima importanta care
începeau sa atraga atentia din ce în ce mai serios: daca plantele puteau fi
integrate în sisteme electronice pentru a sluji la decodificare si drept verigi de
transmisie; daca plantele puteau fi educate în asa fel încat sa poata raspunde
la prezenta selectiva a obiectelor si a imaginilor; daca perceptiile lor senzoriale
globale, despre care se faceau atatea afirmatii, erau fapte verificabile; care
specii anume, din cele trei sute cincizeci de mii cunoscute de botanisti, erau
cele mai promitatoare din punctul de vedere al unor asemenea cercetari.
El dadea instructiuni amanuntite pentru studiul comportarii celulelor vegetale
cu ajutorul microelectrozilor si semnala ca în Moon Garden din Farmingdale,
statul New York, oamenii de stiinta din anii '60 reusisera sa provoace reactii
care puteau fi interpretate ca „depresiuni nervoase" si „frustrari totale" la
plantele studiate în vederea eventualei lor utilizari în alimentatia astronautilor.
Lawrence amintea ca înca mai de mult L.R. Hubbard observase deja în timpul
unor cercetari în laboratorul sau ca o patlagica rosie întepata într-un punct
„frisona" în zona opusa.
Lawrence îsi prevenea cititorii asupra greselii comise în mod obisnuit de multi,
anume aceea de a considera munca aceasta legata de plante drept o simpla
chestiune de cunostinte electromagnetice si insista pe faptul ca diferite
cercetari efectuate în baza descoperirilor lui Backster cereau mult mai mult
decat simpla competenta în materie de realizare de aparatura electronica de
cea mai înalta calitate., Avem de-a face aici - scrie Lawrence - cu necesitatea
unor calitati care nu se cer în cazul unor situatii experimentale obisnuite".
Dupa opinia unanima a celor care s-au preocupat de acest domeniu, e nevoie
ca cercetatorul sa aiba sansa de a trezi simpatia plantelor si sa nutreasca fata
de ele o afectiune sincera.
sase luni mai tarziu, în paginile aceleiasi reviste, Lawrence publica o
continuare a acestui articol, intitulata Electronica si parapsihologie, care avea
sa starneasca o serie întreaga de controverse aprinse. Ca introducere, el adresa
cititorilor urmatoarea întrebare: „Poseda oare omul o sensibilitate latenta, care
a fost înabusita de sistemele moderne de comunicatii?" În continuare el declara
ca, desi stiinta atat de tanara a parapsihologici, suspectata mult timp de
legaturi cu ocultismul si cu alte practici nefiresti, are înca de luptat pentru a
obtine o recunoastere deplina, utilizarea aparaturii electronice permite nu

numai uluitoare experiente inedite si cu rezultate spectaculoase, ci ar putea
ajunge, cu timpul, sa rivalizeze cu mijloacele ortodoxe de comunicare aflate azi
în uz si acceptate fara probleme de toata lumea.
El sublinia faptul ca orice cercetator trebuia sa se serveasca de materiale
capabile de testari riguroase în materie de perceptii extrasenzoriale, iar
operatiunile acestea se cer întreprinse cu toata impartialitatea si fara idei
preconcepute, fapt remarcat deja cu o jumatate de secol mai înainte de
savantul italian Federico Cazazmalli, care realizase un aparat de foarte mare
frecventa pentru studiul telepatiei. Momentul nu fusese însa propice, deoarece
Mussolini impusese cel mai mare secret asupra acestor cercetari, astfel încat
acestea ramasesera necunoscute si nu putusera fi continuate ulterior de alti
specialisti interesati.
Într-un al treilea articol, aparut la data aceasta în numarul pe iunie 1971 al
revistei Popular Electronics, , Lawrence pune în fata cititorilor dornici sa
aprofundeze subiectul comunicarii cu plantele diagrame amanuntite si o lista a
pieselor necesare pentru realizarea unui „detector de raspunsuri" care sa
permita experiente la un nivel foarte ridicat. Repetarea continua este un factor
important al acestui gen de cercetari, spunea el, numai ca trebuie sa tinem
cont de faptul ca, daca o planta este stimulata în permanenta, acest lucru
poate avea aceleasi urmari ca proasta îngrijire sau ca udarea sporadica: planta
oboseste repede si, înainte de a se usca, poate cadea chiar într-o stare de soc.
El le recomanda deci cercetatorilor sa îsi menajeze subiectii si sa le îngaduie
dupa fiecare experienta un anumit interval de odihna. Articolul se încheia cu
recomandarea ca plantele sa fie instalate într-un loc linistit, „aceasta în scopul
de a le putea stimula într-un mod eficace cu un minimum de interferente ivite
din cauza unor variatii de curent sau a unor paraziti provenind de la transmisii
radiofonice, care sa falsifice rezultatele experientelor".
Ideile de care era convins Lawrence în legatura cu plantele au fost confirmate si
chiar îmbunatatite de Jan Merta, un tanar ceh care studia psihologia si
fiziologia si care era totodata si editor. Acesta era atat de dotat în materie de
parapsihologic încat putea încalzi la rosu o bara de fier doar uitandu-se la ea si
îsi scutura de pe maini scanteile ca si cum ar fi fost vorba de niste fire oarecare
de praf. Merta se stabilise de putin timp în Canada si, la sosire, ca sa-si poata
castiga existenta, fusese nevoit sa faca pe salahorul timp de doua luni,
angajandu-se la un horticultor care importa plante tropicale. Adeseori clientii
se plangeau ca plantele cumparate de la horticultorul respectiv se uscau în
apartamente sau în birouri, asa ca acesta îl trimitea pe Merta sa constate
faptele concrete. Merta avu deci de mai multe ori posibilitatea sa vada cum
plantele care aratasera pline de viata în serele patronului sau se prezentau
acum jalnic, gata sa se usuce, îi veni ideea ca de vina erau singuratatea si

izolarea plantelor de semenele lor, în compania carora era de fapt cert ca se
simtisera admirabil. Dovada paru sa stea în faptul ca toate plantele rerurnate
de clientii nemultumiti îsi recapatau aspectul sanatos si înfloritor de îndata ce
soseau înapoi în serele unde erau acum din nou înconjurate de alte plante de
aceleasi specii sau de specii înrudite.
Dupa un numar oarecare de vizite la clientii nemultumiti de calitatea marfii
livrate, Merta observa ca plantele se simteau mult mai bine daca erau instalate
în asa fel încat sa se afle cat mai mult timp în contact cu stapanii casei sau,
daca erau destinate unor birouri, cu functionarii, decat daca erau asezate în
locuri izolate. Asa se face ca un Ficus benjamina - un ficus care poate ajunge si
la înaltimi de aproape zece metri - plecat din Florida si ajuns la destinatie în
cele mai bune conditii, de îndata ce a fost plasat langa o fantana arteziana de
sub cupola de sticla a unui modern centru comercial începu sa se ofileasca în
asa fel încat dupa doua zile, în pofida atentiilor de tot felul cu care era
înconjurat de noii lui stapani, era limpede ca avea sa se usuce. Merta le
recomanda proprietarilor alarmati sa mai instaleze si alte specimene din
aceeasi varietate de-a lungul unei treceri, foarte folosite, care ducea spre un
solariu, ceea ce parca trezi la viata ficusul pana atunci izolat. Era acum
limpede ca tovarasia semenilor sai si admiratia numeroaselor persoane care
treceau spre solariu avusesera un rol hotarator.
În 1970, cercetand istoricul problemelor care îl interesau, Lawrence dadu peste
o informatie extrem de interesanta: în Ucraina se lucrase deja în 1930 cu
anumite frecvente radio si cu vibratii produse prin ultrasunete. În scopul
stimularii semintelor de cereale pentru obtinerea unei fertilitati sporite.
Ministerul american al agriculturii obtinuse rezultate concludente aplicand
aceleasi metode, noutate pentru timpul respectiv. Aceste lucruri îl determinara
pe Lawrence sa paraseasca postul pe care îl avea la universitate ca sa se poata
consacra în întregime punerii la punct a unor instrumente perfectionate,
menite sa stimuleze semintele în directia unei cresteri mai rapide si mai
accentuate, în asa fel încat chestiunea sa aiba de data aceasta si o latura
comerciala. Afirmatiile facute de el în legatura cu aceasta ni se par
concludente: „Daca o planta tanara poate fi stimulata prin mijloace
parapsihologice - si nu vad de ce acest lucru n-ar fi perfect posibil, avand în
vedere ca celebrul agricultor Luther Burbank avea temeiurile lui sa sustina
acest fapt - vom reusi sa transmitem semnalele specifice pe campii întregi
pentru stimularea cresterii si prin alte mijloace decat recurgand în continuare
la blestematele de fertilizante atat de daunatoare pentru sol".
El se orienta spre tehnicile de stimulare a plantelor prin sunet combinate cu
metodele lui Backster bazate pe transmisia fara fir. Cum nu se putea rupe în
doua, între dorinta de a stimula cu mijloace electrice cresterea plantelor si cea

de a stabili o cale de comunicatie interstelara, Lawrence hotarica acest din
urma obiectiv era mai important ca perspectiva, „fiindca daca obtinem în acest
domeniu rezultate certe si sistematice, atunci multe din enigmele privitoare la
regnul vegetal vor fi rezolvate".
La 5 iunie 1973, departamentul de cercetari de la Anchor College of Truth din
San Bernardino anunta inaugurarea oficiala a primului observator de
comunicatii pe baze biologice din lume. Directia acestuia era încredintata lui
L.G. Lawrence, care tot atunci fusese numit si vicepresedinte al prestigiosului
colegiu. Pentru noul program de cercetari care trebuia început, Lawrence puse
la punct un aparat pe care îl numi Stellartron, un urias instrument în greutate
de trei tone care întrunea calitatile unui radiotelescop si pe cele ale unui sistem
biologic de emisie-receptie, ca cel de la statia lui biodinamica de campanie.
Presedintele lui Anchor College of Truth, profesorul Ed Johnson, declara presei
ca astronomia bazata pe transmiterea undelor electromagnetice nu reusise sa
detecteze semnale coerente provenind din spatiul cosmic, astfel încat colegiul
se raliase opiniei lui Lawrence, care considera transmisiile radiofonice ca fiind
depasite si miza în primul rand pe comunicatia biologica.
Cum galaxia noastra contine ea singura în jur de doua sute de miliarde de
stele, si admitand ca fiecare din acestea are cel putin cinci sateliti, rezulta ca
avem la dispozitie pentru studiu cam o mie de miliarde de corpuri ceresti în
imediata noastra apropiere. Considerand ca o singura planeta dintr-o mie ar
detine viata inteligenta, iata ca numai în galaxia noastra s-ar afla un miliard de
asemenea planete. Iar daca ne gandim la faptul ca în cosmos s-ar afla, dupa
cele mai curente estimari, cam zece miliarde de galaxii, obtinem un numar
destul de dificil, 10.000.000.000.000.000.000 de planete care ar putea fi în
masura sa transmita semnale de diferite naturi spre Pamant.
Fondatorul lui Anchor College, reverendul Alvin M. Harrell, este de parere ca
toate cunostintele noastre vor face un fantastic salt înainte daca vom reusi sa
intram în contact cu o alta rasa din univers. Cum îi place reverendului sa se
exprime, „avand în vedere brutalitatea distrugatoare a semintiei omenesti,
putem socoti ca, oricare ar fi noua civilizatie pe care o vom descoperi, fapturile
ei vor fi infinit mai întelegatoare si mai blande decat suntem noi".
Referindu-se la aceste fapte, Lawrence subliniaza: „Adevaratii extraterestri s-ar
putea sa fie tocmai plantele, fiindca ele au transformat o lume minerala
primitiva într-un mediu în care omul poate supravietui, gratie unor procese
care aproape ca tin de magia pura! A sosit momentul sa ne debarasam de
absolut tot ce tine de ocultism si sa transformam raspunsurile vegetale,
inclusiv fenomenele de comunicare, în elemente verificabile ale fizicii clasice.
Noile noastre conceptii instrumentale reflecta tocmai aceasta intentie".

Daca afirmatiile lui Lawrence nu constituie cumva expresia unei imense erori,
atunci proiectul atat de curtat de construire a unei nave spatiale capabile sa
propulseze omul în imensitatea spatiilor interplanetare pentru o expeditie în
genul celei a lui Cristofor Columb ar putea fi la fel de batraneasca si de inutila
cum ne pare astazi Santa Maria, caravela descoperitorului Americii. Cercetarile
lui Lawrence pornesc de la principiul ca inteligentele pot comunica instantaneu
la distante care ar necesita calatorii de ani-lumina, astfel încat nu de nave
spatiale am avea nevoie într-un asemenea caz, ci doar de „numere de telefon"
exacte. Desi cercetarile sale se afla înca abia într-un stadiu incipient, de
explorare si tatonari nesigure si anevoioase, statia biodinamica de campanie a
lui Lawrence ar putea deja constitui o prima etapa de realizare a proiectului
sau de implantare a unei fise în sistemul telefonic universal, plantele facand
oficiul de telefoniste dragute, voioase si eficiente.

5. DESCOPERIRI ALE CERCETATORILOR RUSI
E de la sine inteles că uriasul interes starnit de comunicarea cu plantele si de
experientele intreprinse in acest domeniu a depăsit rapid granitele Americii.
Milioanele de cititori ai revistelor rusesti au aflat pentru prima oară, in
octombrie 1970, de plante care isi comunică omului sentimentele. Acest lucru
s-a datorat publicării in Pravda a unui articol intitulat Ce ne spun frunzele.
„Plantele vorbesc... da, si chiar strigă", declara cu această ocazie principalul
organ comunist din Rusia, adăugand: „Plantele acceptă numai aparent
nenorocirile in mod pasiv si ne inselăm cand suntem convinsi că suportă
durerile in tăcere". Autorul articolului, V. Certkov, făcuse o vizită la Laboratorul
de climatologie artificială a celebrei Academii agronomice Timireazev din
Moscova si povestea acum cititorilor lucruri extraordinare la care fusese martor
cu această ocazie: „Am vazut cu ochii mei cum un fir de orz literalmente a tipat
cand a fost cufundat cu radacinile in apa clocotita. E drept ca „vocea" plantei
nu putea fi perceputa decat prin intermediul unui instrument electronic
special, extrem de sensibil, care a inregistrat, fara nici o exagerare, un „geamat
nesfarsit" pe o banda de hartie. Acul de inregistrare parea ca-si pierduse
mintile, trasa cu zbuciumuri violente toate reactiile bietului fir de orz aflat in
agonie, dar ar fi fost suficient si numai sa privesti planta ca sa-ti dai seama de
suferintele pe care le indura. Frunzele erau inca la fel de verzi ca si inainte, dar
planta murea. Era ca si cum niste celule „nervoase", apartinand chiar plantei,
ne-ar fi adus la cunostinta cele ce se petreceau.
Publicistul de la Pravda il intervievase si pe profesorul Ivan Isidorovici Gunar,
seful departamentului de fiziologie vegetala al aceleiasi academii, care, ajutat

de personalul institutului, condusese sute de experiente ce confirmau, toate,
prezenta impulsurilor electrice la plante, ce se manifestau intr-un chip
asemanator impulsurilor nervoase cunoscute de om. Articolul din Pravda
mentiona si ca profesorul Gunar vorbea despre plantele sale ca despre niste
persoane din cercul sau intim de cunoscuti, subliniind obiceiurile fiecareia,
caracteristicile si chiar preferintele. Certkov nota: „S-ar zice chiar ca sta de
vorba cu ele si ca plantele il asculta atente pe acest barbat bland si cu tamplele
incaruntite. Aceasta insusire n-o au decat anumite persoane, inzestrate de
natura cu puteri aparte. Mi s-a povestit chiar despre un pilot de incercare care
se supara rau de tot pe avion cand acesta se obraznicea si imi aduc eu insumi
aminte ca am cunoscut candva un batran lup de mare caruia ii facea placere
sa stea la taifas cu vaporul lui."
Ziaristul de la Pravda il intreba pe principalul colaborator al profesorului
Gunar, Leonid A. Paniskin, care lucrase pana atunci ca inginer, de ce
renuntase la practicarea meseriei lui si venise sa lucreze in acest laborator, la
care Paniskin ii dadu urmatorul raspuns: „Nu este prea greu de inteles: acolo
lucram in metalurgie, in timp ce aici este vorba de viata." Dupa care declara ca
era interesat in special de cercetarile asupra conditiilor de mediu cele mai
favorabile plantelor si de studierea modului in care ele reactioneaza la lumina
si la intuneric. Utilizand, de exemplu, o lampa speciala care reproduce lumina
solara, Paniskin descoperise ca plantele obosesc daca sunt expuse timp prea
indelungat conditiilor de zi artificiala si ca au nevoie de odihna din timpul
noptii. El spera ca intr-o zi sa poata realiza un sistem care sa permita plantelor
sa aprinda sau sa stinga lumina in sere, dupa propria lor vointa. Ziarul Pravda
mai amintea ca atunci cand radacinile de fasole cu care lucra Paniskin au fost
congelate si cufundate apoi in apa calda ca sa se dezmorteasca, trasorul n-a
inregistrat nici o reactie instantanee, ca si cum planta si-ar fi „amintit" de
inghet si s-ar fi incapatanat sa nu raspunda, ceea ce il convinsese pe cercetator
ca plantele erau inzestrate cu elemente certe de memorie.
Cercetarile intreprinse de echipa profesorului Gunar au dus fara indoiala la
rezultate palpabile in materie de agricultura, deoarece in prezent, datorita
aparaturii folosite in laboratoarele Academiei Timireazev, e posibila stabilirea in
numai cateva minute a unor date de maxima importanta, cum ar fi
identificarea plantelor cel mai bine adaptate la caldura, la frig sau la alte
conditii de clima, lucru stabilit mai inainte cu multa greutate si cu un
coeficient ridicat de hazard.
in vara lui 1971, o delegatie americana formata din membrii Asociatiei pentru
Cercetare si Iluminare, ce fusese intemeiata de prezicatorul Edgar Cayce in
Virginia Beach, statul Virginia, a facut o vizita la Moscova. Americanii, in
randurile carora se numarau patru medici, doi psihologi, un fizician si doi

educatori, au asistat la proiectarea filmului lui Paniskin intitulat Sunt plantele
sensibile ? Filmul prezenta efectele pe care le au asupra plantelor factori de
mediu ca lumina solara, vantul, norii, intunericul noptii, stimularea tactila din
partea mustelor si a altor insecte, raul pricinuit de produsele chimice si de
arsuri, rolul prezentei unui suport in vecinatatea unei plante cataratoare.
Rezulta de asemenea faptul ca, prin cufundarea unei plante in vapori de
cloroform, era eliminata pulsatia biopotentiala caracteristica ce aparea in mod
normal cand o frunza a plantei primea un bobarnac zdravan. Se desprindea
din acest film concluzia ca rusii studiau insistent caracteristicile acestor
pulsatii, in scopul stabilirii starii de sanatate relativa a unei plante. Unul din
medicii americani delegati de asociatie, William McGarey, semnaleaza in
raportul sau ca partea cea mai uimitoare a filmului e legata de metoda de
inregistrare a datelor folosite. Cliseele succesive lasau impresia ca plantele
cresteau dansand. Florile se deschideau si se inchideau la lumina sau la
intuneric ca si cum ar fi fost niste fiinte constiente, dispunand insa de o alta
notiune a timpului decat noi. Toate schimbarile provocate de rani erau
inregistrate cu instrumente extrem de sensibile, printre care si un poligraf
perfectionat conectat la plantele ce faceau obiectul cercetarilor.
in aprilie 1972, ziarul elvetian Weltwoche din Zurich oferea cititorilor sai o
amanuntita relatare asupra descoperirilor lui Backster si ale lui Gunar,
subliniind faptul ca cercetarile celor doi fusesera intreprinse simultan, insa
independent. in aceeasi saptamana, articolul era tradus in ruseste si aparea,
cu usoare adaptari, intr-o revista editata la Moscova special pentru strainatate
de Uniunea Ziaristilor. Titlul articolului era Fascinanta lume a plantelor si, in
varianta sa ruseasca, accentua faptul ca „... acesti oameni de stiinta sustin ca
plantele primesc semnale si, prin anumite canale, le transmit spre un centru
unde informatiile sunt digerate si prelucrate si se elaboreaza raspunsurile.
Acest centru nervos ar putea fi situat in tesuturile radacinilor, care se
relaxeaza si se contracta intr-un mod asemanator miscarilor muschiului
cardiac la om. S-a demonstrat pe cale experimentala ca plantele au un ritm de
viata definit si ca mor atunci cand nu mai pot beneficia de perioade de odihna
si liniste."
Articolul din Weltwoche retinu si atentia redactorilor ziarului Izvestia din
Moscova, astfel incat unul din ei, M. Matveev, fu insarcinat cu intocmirea unui
material pentru suplimentul duminical. Numai ca Matveev, desi pomeneste
despre ipotezele lui Backster legate de
existenta memoriei, a limbajului si chiar a unor veleitati altruiste la plante
trece cu vederea tocmai descoperirea cea mai uluitoare dintre toate
descoperirile lui Backster: filodendronul percepuse intentia acestuia de a-i face
rau arzandu-l cu chibritul. Pornind de la principiul ca ziarele occidentale

publica tot felul de senzationalisme suspecte, Matveev ramasese circumspect si
se hotarase sa faca o calatorie la Leningrad ca sa stea de vorba cu un expert,
Vladimir Grigorievici Karamanov, directorul Laboratorului de cibernetica
biologica al Institutului de fizica agronomica.
Institutul de fizica agronomica fusese fondat cu patruzeci de ani in urma, la
indemnul celebrului fizician Abram Fiodorovici Ioffe, academician, eminent
specialist in fizica corpurilor solide, care se interesa in mod deosebit de
aplicatiile practice ale fizicii in directia realizarii unor produse noi, mai intai in
industrie si apoi in agricultura. Dupa inaugurarea institutului, Karamanov, pe
atunci tanar incepator in cercetarea biologica, incurajat de Ioffe, incepu sa se
preocupe de universul semiconductorilor si de cibernetica, ajungand sa
realizeze termometre microscopice, aparate pentru masurarea tensiunii si alte
instrumente in stare sa inregistreze temperatura plantelor, viteza de circulatie a
sevei prin tulpini si frunze, intensitatea evaporarii, ritmurile de crestere si
caracteristicile puterii lor de iradiatie. Karamanov fu repede in masura sa stie
cu precizie cand si cat are nevoie de apa o planta, daca vrea sa fie hranita mai
din belsug, sau daca ii e prea cald ori prea frig. in primul numar al publicatiei
Rapoartele Academiei de stiinte a URSS, aparut in 1959, Karamanov publicase
articolul intitulat Aplicatii ale automatizarii si ale ciberneticii in agronomie.
Ziaristul de la Izvestia a relatat ca, dupa opinia lui Karamanov, orice planta
dispune de anumite insusiri de netagaduit. Unei plante obisnuite, de exemplu,
i se atasase un dispozitiv, niste „maini" prin intermediul carora planta
transmitea unui creier electronic date asupra nevoii de lumina pe care o simtea
intr-un anumit moment. Cand creierul primea semnalul, era suficient ca
specialistii sa apese pe un buton pentru ca planta sa poata stabili ea insasi, in
conditii de absoluta independenta, durata optima a „zilei" sau a „noptii". Mai
tarziu, o planta de fasole fusese dotata cu „picioare" prin intermediul carora
adresa instrumentelor cereri legate de cantitatea de apa de care simtea nevoia.
„Dovedindu-se o fiinta absolut rationala, planta nu absoarbe toata apa de la
inceput, ci se limiteaza la o activitate de absorbtie de aproximativ doua minute
dintr-o ora, calculandu-si astfel nevoia de apa cu ajutorul unui mecanism
artificial", relateaza Izvestia.
Matveev continua plin de entuziasm: „Iata o descoperire stiintifica originala,
senzationala din punct de vedere tehnic, o stralucita dovada a realizarilor
tehnice ale omului secolului XX!"
Acelasi articol al lui Matveev cuprinde si raspunsul lui Karamanov la
intrebarea daca Backster descoperise ceva cu adevarat nou: „Nici vorba! Faptul
ca plantele sunt in stare sa perceapa ceea ce se afla in jurul lor e stiut de cand
lumea. Adaptarea fara perceptie e imposibila si inacceptabila. Daca plantele ar
fi lipsite de organe senzoriale si n-ar avea posibilitatea de a transmite si de a

interpreta informatiile cu ajutorul limbajului si al memoriei lor, fara indoiala ca
ar pieri".
De-a lungul intregului interviu, savantul rus n-a facut nici o referire la
capacitatea plantelor de a percepe gandurile si emotiile oamenilor - singura
descoperire cu adevarat senzationala a lui Backster - si parea sa fi uitat
succesul repurtat de american, care facuse din filodendronul sau un
„denuntator de asasini", astfel incat ii adreseaza la un moment dat ziaristului
urmatoarea intrebare afectata: „Oare plantele pot discerne formele? Sau pot ele
face diferenta, de exemplu, intre un om care le face rau si altul care le uda si le
ingrijeste?" Raspunzand el insusi la propriile intrebari, Karamanov il aseaza pe
Backster intr-o postura mai convenabila, probabil, cititorilor ziarului hvestia:
„Astazi nu se poate da un raspuns corect si definitiv la asemenea intrebari. Nu
ca m-as indoi de onestitatea cercetarilor lui Backster - cu toate ca si aici raman
suficiente semne de intrebare, in ciuda deselor repetari ale acestor experiente,
cum ar fi, de exemplu, posibilitatea ca o usa sa se fi trantit cu putere sau un
curent de aer sa fi traversat incaperea chiar in acele momente, ori sa se fi
intamplat cine stie ce alte lucruri accidentale care sa fi produs perturbatii ale
aparaturii folosite. Fapt este ca nici el si nici noi, ca de altfel nimeni in lume,
nu suntem gata sa descifram toate raspunsurile plantelor, sa auzim si sa
intelegem ceea ce isi „spun" intre ele sau ceea ce ne „striga" noua".
Karamanov mai adauga ca s-ar putea ajunge cu timpul la posibilitatea de a
dirija prin cibernetica toate procesele fiziologice ale plantelor, „nu pentru a ne
face publicitate, ci numai pentru binele plantelor", dupa propria lui exprimare.
„Cand plantele, ajutandu-se de instrumente electronice, vor fi in masura sa
regleze ele insele mediul inconjurator si sa stabileasca cele mai favorabile
conditii pentru propria lor crestere, aceasta va insemna un mare pas inainte pe
calea obtinerii unor recolte bogate de cereale, fructe si legume pentru popor."
Insistand asupra faptului ca pana atunci va mai trece ceva timp, savantul
Karamanov adauga: „Noi nu facem decat sa invatam sa vorbim cu plantele,
straduindu-ne sa intelegem ciudatul lor limbaj. incercam sa stabilim criterii
care sa ne permita sa controlam viata lor. Pe aceasta cale grea dar fascinanta
suntem asteptati de o multime de surprize".
Articolul din Izvestia fu urmat in aceeasi vara de un altul, publicat in revista
lunara Nauka i relighia („stiinta si religie"), care pare a avea doua tinte: pe de o
parte sa evidentieze descoperirile stiintifice, iar pe de alta sa atace - in rubrica
intitulata Teoria si practica ateismului - ideea unei lumi spirituale care o
domina pe aceea omeneasca, ideea sustinuta de biserica.
Autorul acestui articol, inginerul A. Merkulov, merge si mai departe decat
colegul sau Matveev. El incepe prin a povesti cititorilor despre planta
„criminologistului american Backster", care nu numai ca reactionase la

fierberea crevetilor, dar se alarmase si la prezenta asasinului vecinei ei. Dupa
care inginerul Merkulov declara ca asemenea rezultate fusesera obtinute deja
de mai mult timp de oamenii de stiinta sovietici. La Universitatea de Stat din
Alma-Ata, capitala indepartatului Kazahstan, aflata la poalele muntilor Tian
san de langa frontiera cu China, se lucra de multa vreme la cercetarea insusirii
plantelor de a percepe starile emotionale ale oamenilor. in aceasta regiune,
acoperita de imense livezi infloritoare de meri care dau recolte bogate, oamenii
de stiinta observasera in mai multe randuri ca plantele reactionau la
imbolnavirile celor care le ingrijeau si la starile lor emotionale. Ei puteau
confirma si o opinie care circula de mult timp prin partea locului si conform
careia plantele au si memorie, chiar daca e una de mai scurta durata. Fasolea,
cartofii, graul si mai ales ranunculaceele, dupa ce erau „instruite" in mod
corespunzator, pareau capabile sa-si aminteasca de frecventa flasurilor
produse de o lampa cu hidrogen si xenon. Plantele erau chiar in stare sa repete
aceasta frecventa „cu o precizie extraordinara", dupa expresia lui Merkulov, si,
deoarece ranunculaceele reusisera sa repete dupa patruzeci si opt de ore o
asemenea frecventa, se putea vorbi si de posibilitatea ca unele plante sa
dispuna si de o memorie pe termen mai lung.
Stimulati de aceste rezultate exceptionale, cercetatorii din Kazahstan
incepusera sa invete un filodendron sa reactioneze atunci cand in imediata lui
vecinatate era asezat un fragment mineral. Folosind sistemul elaborat candva
de Pavlov in timpul experientelor pe caini, ei „pedepseau" filodendronul,
supunandu-l unui soc electric de fiecare data cand asezau bucata de mineral
langa el. Cu timpul, planta ajunse sa anticipeze socul dureros si sa dea semne
indiscutabile de „suferinta fizica" de fiecare data cand bucata de roca era pusa
langa ea. Filodendronul dobandise prin urmare un reflex conditionat. Mai mult
decat atat, el putea face diferenta intre o roca bogata in anumite saruri
minerale si o alta, cu o compozitie chimica diferita, fapt care deschidea largi
posibilitati in domeniul folosirii plantelor in prospectiunile geologice. Concluzia
lui Merkulov era ca scopul cel mai important al tuturor cercetarilor din
Kazahstan era obtinerea controlului deplin asupra proceselor de crestere a
plantelor. Articolul sau se incheia cu relatarea unor alte fapte, de data aceasta
de la un institut de fizica din orasul Krasnoiarsk din Siberia: „in momentul de
fata fizicienii sunt convinsi ca se poate controla pe deplin cresterea unei alge
monocelulare, chlorella. Se fac in permanenta experiente care devin din ce in
ce mai complexe si fara indoiala ca, intr-un viitor nu prea indepartat, botanistii
vor fi in masura sa controleze cresterea nu numai a plantelor primitive, ci chiar
a celor mai evoluate".
Spre sfarsitul lui 1972 cititorii acestor reviste aveau ocazia sa citeasca noutati
captivante ihtr-un articol intitulat Planta, raspunde-mi! si aparut sub

semnatura profesorului V.M.Puskin in revista populara in culori Znania - sila
(„Cunoasterea inseamna putere") editata de Societatea pentru cunoastere,
principala institutie moscovita de popularizare a stiintei. Puskin, doctor in
psihologie, incepea cu relatarea amanuntita a experientei lui Backster cu
crevetii, precizand ca aflase pentru prima oara de aceste experiente de la
colegul sau mai tanar V.M. Fetisov. Acesta il convinsese sa incerce si el
experimentarea efectului Backster si chiar ii oferise un ghiveci cu o muscata ce
fusese conectata la un encefalograf din laboratorul lor. Experientele repetate le
permisera constatarea ca o persoana hipnotizata este mult mai apta sa-si
comunice emotiile direct si spontan unei plante decat cineva aflat in stare
normala. Relativ la experientele in care se utilizeaza hipnoza, Puskin scrie: „in
principiu, orice planta este in masura sa reactioneze la starile psihice ale unei
persoane si va raspunde fara indoiala oricarei tulburari emotionale puternice.
Se naste insa intrebarea daca la fel de bine va fi ea in masura sa perceapa stari
simulate, iar raspunsul se pare ca e negativ. Cum sa facem atunci ca sa
provocam aceste stari cu adevarat la persoanele cu ajutorul carora efectuam
aceste experiente? Dificultatea aceasta ar putea fi invinsa cu ajutorul hipnozei.
Un bun hipnotizator este capabil sa provoace subiectului sau trairea imaginara
a celor mai variate experiente si, cum acestea sunt suficient de puternice,
hipnotizatorul va fi in contact direct cu sfera emotionala a subiectului, iar
planta la fel. Tocmai de acest tip de raport avem nevoie."
Mentinandu-si in continuare acest punct de vedere, Puskin si Fetisov acceptara
sa lucreze cu un hipnotizator exceptional, adus special din Bulgaria, Gheorghi
Angusev, care intreprinse numeroase experiente de hipnoza pe un lot largit de
voluntari, oprindu-se la aceia care intrau cel mai rapid in transa. Desi era
evident ca se aflau pe un drum promitator, inceputul nu le oferi totusi
deocamdata rezultate concludente.
intr-o zi insa incepura sa lucreze cu o tanara pe nume Tania, pe care Puskin o
descrie ca fiind „o persoana vioaie, cu emotii spontane". Instaland-o intr-un
fotoliu comod, la aproape optzeci de centimentri de o planta conectata la
electroencefalograf, Angusev reusi sa-i provoace foarte rapid starea de transa,
dupa care o asigura ca ea era cea mai frumoasa si mai inteligenta femeie din
lume, dorita cu infocare de milioane si milioane de barbati. Reactia imediata a
Taniei fu un zambet incantat, care traducea intensa fericire provocata de
atentiile indreptate asupra ei. Cand extazul ei ajunse la apogeu, graficul trecu
de la curbele linistite de pana atunci la o serie de tresariri in forma de panza de
ferastrau. indata dupa asta, Angusev parasi tema frumusetii si ii sugera Taniei
ca incepuse sa bata un vant naprasnic si se lasase un ger de crapau pietrele,
drept care Tania isi schimba imediat atitudinea. incepu sa dardaie si sa
clantane din dinti intocmai ca cineva iesit pe strada in haine de vara pe un ger

cumplit, iar fata ei luase deja o expresie crispata si dureroasa. Cand aceste
chinuri ajunsera la culme, planta marca din nou o serie de unghiuri ascutite si
nervoase. Angusev continua experienta supunand-o mai departe pe Tania la
experiente negative sau pozitive si planta reactiona de fiecare data in mod
asemanator. Dupa aceea, vrand sa obtina o dovada ca aceste manifestari ale
plantei nu se datorau unor influente intamplatoare, Puskin si Fetisov lasara
mereu planta conectata la encefalograful in functiune. Faptul ca liniile specifice
apareau pe grafice numai in decorul experientelor si ca in restul timpului
acestea lipseau, inregistrandu-se doar trasee drepte sau cel mult curbe
linistite, era de natura sa constituie o dovada ca reactiile violente ale plantei se
datorau numai experientelor efectuate in imediata ei apropiere si percepute de
ea cu fidelitate.
Cei doi cercetatori se hotarara sa verifice afirmatia lui Backster conform careia
planta putea fi utilizata ca „detector de minciuni". Experienta s-a efectuat fara
ajutorul lui Angusev si cei doi i-au sugerat Taniei sa se hotarasca in minte
asupra unei cifre intre unu si zece, pe care sa nu le-o marturiseasca, oricat ar
insista ei. intreband-o apoi pe rand daca e vorba de unu, apoi de doi, de trei si
asa mai departe, fata raspundea de fiecare data ca nu. Desi raspunsurile ei
erau inregistrate concomitent si pe un magnetofon a carui banda, examinata
apoi de experti, nu trada nici o emotie la vreuna din cifre, electroencefalograful
a inregistrat fara dubii o tresarire puternica la intrebarea daca cifra in cauza
era cinci. Dupa ce experienta s-a incheiat, fata a declarat ca se gandise la cifra
cinci, spunand asta fara a cunoaste aspectul graficului.
in urma unor numeroase experiente intreprinse in acest domeniu, Puskin trase
concluzia ca celulele florilor reactionau cel mai net la procesele ce se deruleaza
in sistemul nervos al fiintei omenesti, altfel spus la „starile emotionale", desi
termenul este insuficient de exact. incercand sa gaseasca o explicatie a
receptivitatii evidente a florilor, Puskin scrie: „E posibil sa existe o legatura
specifica intre aceste doua sisteme de informatie, celulele vegetale si sistemul
nervos uman. Limbajul celulei vegetale ar putea fi legat de cel al celulei
nervoase. Aceste celule vii atat de diferite par a fi in stare sa se inteleaga".
Oricare ar fi adevarul pus in lumina de cercetarile viitoare, adauga Puskin, un
lucru e sigur: „Cercetarile asupra interrelatiilor dintre om si planta ar putea
contribui decisiv la rezolvarea unora din cele mai presante greutati cu care se
confrunta in prezent psihologia".
Vraja si misterul lumii vegatale ce se intrezaresc in spatele acestor cercetari au
facut obiectul unei noi lucrari de popularizare: Trava („Iarba"), de Vladimir
Solouhin. Aceasta a aparut in patru episoade, spre sfarsitul lui 1972, in revista
Nauka ijizni („stiinta si viata"), care apare intr-un tiraj de trei milioane de
exemplare. Autorul fusese literalmente fascinat de lucrarile lui Gunar si era

intrigat si dezamagit de relativa inertie cu care compatriotii sai primisera aceste
lucruri extraordinare. „Poate ca elementele constitutive ale memoriei la plante
sunt tratate superficial - scrie el - dar ele exista si acest fapt nu poate fi
tagaduit de nimeni! si, cu toate acestea, nimeni nu se repede cu vestea cea
mare la prieteni sau la vecini si nici nu tipa in extaz la telefon: „Ai auzit?
Plantele sunt in stare sa simta! Simt durerea! Striga! Nu uita niciodata
nimic!"".
Solouhin se documentase cu toata seriozitatea si daduse peste urmatoarea
afirmatie ce apartinea unuia din membrii cei mai proeminenti ai Academiei de
stiinte, aflat la centrul de cercetare din Akademorodsk din Siberia: „Nu fiti
surprinsi! Experiente in acest domeniu facem si noi si toate converg catre
aceeasi concluzie: plantele sunt inzestrate cu memorie. Ele sunt in masura sa
culeaga impresii si sa le pastreze foarte mult timp. Una din experientele noastre
a fost aceasta: am pus un om sa chinuiasca in fiecare zi o planta de muscata,
s-o ciupeasca, sa-i rupa frunzele si sa i le intepe cu acul, sa toarne picaturi de
acid pe ele si sa infiga un cutit in pamantul din ghiveci, ranindu-i radacinile.
Un alt om ingrijea cat putea mai bine aceeasi planta, udand-o, maruntind
pamantul, stropindu-i frunzele cu apa, punand tutori ramurelelor prea grele si
oblojindu-i ranile si arsurile. Ei bine, cand am conectat electrozii la muscata
aceasta, ce credeti ca s-a intamplat? Nici nu apuca bine „calaul" sa se apropie
de ghiveci, ca acul trasor parca innebunea, umpland graficul de linii frante.
Planta era nervoasa, furioasa, disperata, cum vreti sa-i spuneti. Daca s-ar fi
putut misca, precis ca ori s-ar fi azvarlit pe fereastra, ori l-ar fi atacat pe calaul
ei. Cand acesta parasi incaperea si isi facu aparitia celalalt, care ii aratase
mereu bunavointa si afectiune, muscata nu numai ca se linisti, dar liniile
furioase de pe grafic se transformara imediat in curbe blande care aproape ca
sugerau tandreta din partea ei."
Ce nu aflase Solouhin era faptul ca plantele nu numai ca puteau recunoaste
un prieten sau un dusman, dar ajungeau pana si sa imparta ratia de apa cu o
planta vecina defavorizata din acest punct de vedere, lucru constatat deja de
oamenii de stiinta rusi. intr-un institut de cercetari s-a experimentat acest
lucru pe un exemplar de porumb asezat intr-o oala de pamant si lasat fara apa
timp de cateva saptamani. Planta nu s-a uscat, ci dimpotriva, prezenta toate
aparentele de sanatate, aidoma vecinelor sale din imediata apropiere, care se
bucurau de conditii favorabile. Singura concluzie pe care au putut-o trage de
aici cercetatorii a fost ca apa trecea din plantele care dispuneau de ea din
belsug in surata lor vitregita, prizoniera in oala de pamant, numai ca le-a fost
cu neputinta sa-si dea seama cum se producea acest lucru.
in cartea amintita, Solouhin reproseaza conationalilor sai indiferenta de care
dau dovada fata de lumea vegetala care ii inconjoara, isi indreapta chiar si

niste sageti impotriva birocratilor din ministerul agriculturii, impotriva
conducatorilor de colhozuri, si ii ataca pe forestieri si chiar pe floraresele din
Moscova. „Spiritul nostru de observatie este atat de imperfect si de capricios scrie el in prefata - incat nu incepem sa ne dam seama ca aerul exista decat
atunci cand nu-l mai avem. De fapt, in loc de „ne dam seama" ar fi trebuit sa
spun „il pretuim". Fapt este ca nu apreciem cu adevarat aerul sau mai bine zis
nici macar nu ne gandim la ei atata timp cat putem respira normal, fara
greutate. Ne dam seama de valoarea si de importanta unui lucru abia cand nul mai avem si atunci de cele mai multe ori e prea tarziu!" El adauga ca, desi
omul se mandreste cu uriasele progrese ale stiintei, el nu e decat ca un
depanator care se pricepe de minune sa repare un aparat de radio sau un
televizor, fara sa aiba insa habar de teoria undelor radiofonice, sau procedeaza
la tot pasul ca stramosul nostru, omul cavernelor, care folosea focul fara sa
aiba nici cea mai vaga idee de fenomenul combustiei. Chiar si azi omul
risipeste prosteste caldura si lumina fara sa cunoasca aproape nimic despre
originea lor si despre felul in care am ajuns sa le stapanim. si, din pacate,
adauga el, omul da dovada de aceeasi indiferenta condamnabila si fata de
fascinantul miracol al vegetatiei, care se afla sub nasul lui si care nu-i trezeste
decat cel mult un interes practic si grosolan. si inca asta in cel mai fericit caz.
„Calcam iarba in picioare pana o transformam in praf, dezbracam cu
inconstienta pamantul de vesmantul lui de verdeata si il sfartecam cu
buldozerele si cu tractoarele, dupa care il acoperim cu beton si il frigem cu
asfalt. Ca sa scapam mai usor de deseurile de tot felul cu care ne blagoslovesc
infernalele noastre masini industriale, aruncam la nimereala pacura, gunoaie,
acizi si tot felul de substante ucigatoare, otravind-o fara mila pe maica noastra
care ne hraneste. Oare chiar avem la indemana atata verdeata incat sa ne
putem ingadui s-o risipim ca niste dementi? Mie unuia nu-mi vine deloc greu
sa-mi inchipui cam cum ar duce-o omul, silit sa traiasca intr-un desert
nesfarsit si chinuitor, asa cum ar putea ajunge planeta noastra in urma unei
catastrofe de origine cosmica sau... sau poate chiar umana!"
Sperand sa poata trezi un cat de slab sentiment de afectiune fata de natura in
inimile tinerilor sai concetateni excesiv de urbanizati, Solouhin povesteste
intamplarea unui prizonier care, inchis intr-o temnita plina de umezeala, a dat
intre paginile unei carti vechi pe care i-o adusese un temnicer milos peste o
graunta minuscula, numai cat o gamalie de ac. Cuprins de emotie in fata
acestui prim semn de viata adevarata de care avea parte dupa atatia ani de
captivitate, omul incerca sa-si inchipuie ca acea graunta microscopica era tot
ce mai ramasese din imparatia cea imbelsugata a vegetatiei de dincolo de ziduri
intre care zacea el. O semana in singurul colt al temnitei unde ajungea o firava
raza de soare, o uda cu lacrimile lui si astepta implinirea miracolului.

Solouhin considera ca inimaginabila nepasare a omului fata de taina
fascinanta a naturii vine din faptul ca aceasta se repeta de milioane si milioane
de ori pe zi, chiar sub ochii lui, care n-o mai percep si nu se mai lasa
impresionati de ea. Chiar daca prizonierul din poveste ar fi avut la dispozitie
toate laboratoarele de chimie si de fizica din lume, cu tot ce au ele mai
perfectionat, cu toti reactivii cei mai sofisticati, cu cele mai puternice
microscoape electronice, chiar daca ar fi ajuns sa studieze fiecare celula a
semintei, fiecare atom si fiecare nucleu, el tot n-ar fi reusit sa patrunda taina
suprema a acelei minuscule seminte, sa ridice valul des si sa descopere acel
ceva care face ca samanta sa se transforme intr-un morcov suculent, intr-o
floare cu miros imbatator sau magnific colorata. Pentru ca talcul povestii era
de fapt cu totul altul.
Cercetand febril tot ce se publicase in ruseste asupra acestor chestiuni care
incepusera sa-l fascineze, Solouhin dadu in Literaturnaia gazeta, unul din
periodicele moscovite de inalt prestigiu, peste un articol intitulat Iluzii
periculoase si semnat de I. Zabelin, doctor in geografie si profesor la
Universitatea Lomonosov din Moscova, care starni in cel mai inalt grad atentia
publicistului nostru printr-o opinie greu de combatut: „Noi nu facem in prezent
decat sa incepem sa intelegem limbajul naturii, sufletul si rationamentele ei.
„Lumea interioara" a naturii este ascunsa vederii noastre de saptezeci si sapte
de peceti grele, care deocamdata nu ne ingaduie sa-i patrundem tainele." Desi
aceste cateva randuri nu erau in nici un fel subliniate in text si incercau sa
treaca neobservate, Solouhin noteaza: „Pentru mine, cuvintele acestea erau
izbitoare, de parca ar fi fost tiparite cu majuscule."
Om cu lecturi intinse si temeinice, Solouhin isi amintea ca in 1922, cand
Howard Carter a patruns in mormantul lui Tutankamon, descoperit de el,
lucrul care l-a impresionat cel mai puternic a fost nu opulenta greu de
imaginat a tezaurelor ingramadite in preajma mumiei, ci mangaietoarea
coronita de flori de camp asezata pe mana tandra a tinerei vaduve a
suveranului. „Toata pompa regeasca si toate splendorile de neinchipuit din
interiorul piramidei paleau in fata micului manunchi de flori uscate care inca
mai pastrau cate ceva din coloritul lor de odinioara si ne aminteau in chipul cel
mai izbitor ca mileniile, la scara istoriei, nu inseamna decat clipe trecatoare."'
Solouhin a mers pana acolo incat a exprimat anumite critici chiar si la adresa
conducatorilor statului, acuzandu-i pentru obtuzitatea de care dadeau dovada
in materie de agricultura. intr-un articol publicat in octombrie 1972 in
aceeasi Literaturnaia gazeta, el deplange neglijenta care a ingaduit ca nesfarsita
campie ruseasca, ce se dovedise din timpuri stravechi o pasune de cea mai
buna calitate, sa fie acum transformata in terenuri arabile, in timp ce ogoare
cu excelente rezultate in cultura cerealiera erau folosite ca pasuni. „Am putea

inunda intreaga Europa cu fan si cu iarba proaspata de pe pajistile noastre si
am putea inalta un stog gigantic care sa aiba un capat la tarmul Mediteranei si
celalalt in Peninsula Scandinavica - scrie el - dar nu facem asta. De ce?"
intrebarea aceasta, pur retorica in aparenta, a fost interpretata de multi drept
un atac usturator la adresa ministrului adjunct al agriculturii, care la randul
sau afirma imediat ca politica agrara a Kremlinului era cea mai inteleapta si
mai clarvazatoare si ca nu era cazul sa se introduca schimbari numai de
dragul sentimentalismelor unor necunoscatori.
Asemeni multor publicisti din tara sa, Solouhin continua sa denunte fara
incetare industria megalomanica din cauza careia, fara nici o umbra de
preocupare de ordin ecologic, lacuri si rauri cu apa limpede si proaspata au
fost transformate in mlastini scarboase si nocive, padurile, celebrele paduri
rusesti, au fost distruse fara mila, si toate acestea numai in numele eternului
principiu al sporirii productiei. Cu speranta de a putea pune in sah
monstruoasele erori a peste jumatate de secol de economie de tip comunist,
acest patimas indragostit de natura isi indeamna cu frenezie compatriotii sa
ajunga la o colaborare cu aceasta in loc sa se laude mereu, prosteste si fara
rost, ca au supus-o.
Un articol aparut in primul numar pe 1973 al revistei Himia i jizfii („Chimia si
viata") pune in evidenta faptul ca savantii rusi lucreaza intens la inlocuirea
carbunelui, a petrolului si a gazelor naturale - care in realitate nu sunt decat
trei forme de energie solara inmagazinata - cu o energie solara noua, mai
directa si nepoluanta. Acest articol se refera la cercetarile intreprinse asupra
fotosintezei de omul de stiinta american Melvin Calvin, laureat al Premiului
Nobel, care a descoperit ca, sub influenta razelor de soare, clorofila poate sa
incarce cu electroni un semiconductor cum ar fi oxidul de zinc. Calvin si
colaboratorii sai au realizat un „fotoelement verde" capabil sa produca un
curent electric de aproximativ o zecime de microamper pe centimetru patrat. E
drept, se arata in articol, ca dupa cateva minute clorofila plantei se
desensibilizeaza sau se „epuizeaza", dar fenomenul ar putea fi prelungit prin
adaugarea de hidrochinona in solutia sarata care face oficiul de electrolit.
Clorofila pare sa joace in acest proces rolul unei adevarate „pompe de
electroni", pe care ii transporta de la hidrochinona la semiconductor.
Calvin a calculat ca un fotoelement pe baza de clorofila acoperind o suprafata
de zece metri patrati ar putea produce un kilowat de energie. El este de parere
ca asemenea fotoelemente ar putea fi fabricate la scara industriala pana la
sfarsitul acestui mileniu si ca ar costa de o suta de ori mai ieftin decat bateriile
solare pe baza de silicon care se folosesc in prezent. si, chiar daca nu se va
ajunge pana in anul 2000 la conversia directa a soarelui prin intermediul
clorofilei - adauga articolul din Himia i jizni - omului nu-i va fi greu sa mai aiba

rabdare cateva decenii in plus, avand in vedere ca plantele au fost nevoite sa
astepte atatea milioane si milioane de ani ca sa se poata transforma in
carbune.
in asteptarea acestei realizari, profesorul Gunar, aflat in fruntea unei echipe
din ce in ce mai numeroase de tineri cercetatori, continua sa studieze cu
asiduitate reactiile cartofului, incercand sa obtina un indice de rezistenta a
acestuia la inghet, la temperaturi scazute sau ridicate si la maladiile care fac
ravagii in lumea vegetala. Cercetarile sale au fost poate inspirate de un articol
mai vechi, publicat in 1958 de colegul sau A.M. Siniuhin. Acesta se referea la
realizarile unui eminent fiziolog si biofizician din India, ale carui cercetari
trecusera aproape neobservate in timpul vietii lui si erau prea rar pomenite si
dupa stingerea sa din viata. si totusi, inca din 1920, Kliment Arkadievici
Timireazev, al carui nume il poarta azi cel mai prestigios for rus de invatamant
si cercetare agronomica, proclamase valoarea exceptionala a acestor cercetari,
sustinand cu fermitate ca prin ele se deschide o noua era in fata dezvoltarii
stiintei mondiale. Savantul indian, scria Timiriazev, realizase aparate noi,
uimitor de simple si de precise, cu care spulberase teoriile scolii germane de
botanica privitoare la faptul ca procesele de comunicare in tesutul vegetal ar fi
fost o chestiune de hidrostatica. Cu ajutorul acestei aparaturi, se putuse
masura cu precizie timpul necesar unui semnal pentru a strabate lungimea
tulpinii la diferite plante.
Siniuhin nu se fereste sa dezvaluie ca botanistii rusi erau atat de impresionati
de descoperirile savantului indian incat intentionau sa intreprinda un program
de cercetare bazat direct pe concluziile acestuia, atata timp trecute cu vederea
de lumea stiintifica. in decembrie 1958, in aula mare a Academiei de stiinte din
Moscova a avut loc o adunare de comemorare a savantului indian, de la a carui
nastere se implinea un secol. in fata imensei multimi venite sa asiste la acest
eveniment stiintific, trei academicieni dintre cei mai de vaza luara cuvantul,
rezumand fantasticele descoperiri ale acestui om, nu numai in domeniul
fiziologiei vegetale, ci si in cel al fizicii, subliniind legaturile vitale dar pana
atunci ignorate care exista intre aceste doua discipline. Academicianul V.A.
Lebedinski, unul din cei mai straluciti deschizatori de drumuri in materie de
radiobiologie si medicina spatiala, a declarat cu aceasta ocazie: „Au trecut
multi ani de la aparitia lucrarilor savantului a carui nastere o cinstim astazi si
desi anii acestia au insemnat un timp suficient pentru ca un numar
impresionant de descoperiri din domeniul biofizicii, ulterioare descoperirilor
lui, dar putem inca gasi in ele un izvor fertil si inedit de idei valabile pentru
stiinta contemporana."
Un alt orator a declarat dupa aceea ca in aceasta opera extraordinara „lumea
verde a plantelor, care noua ni se pare atat de nemiscata si de nesimtitoare, a

prins in chip miraculos viata si intelegem astazi ca ea nu este in nici un caz
mai putin sensibila decat cea a oamenilor si a animalelor, ci dimpotriva,
adeseori o depaseste net ca putere de simtire si poate si de intelegere."
Peste sase ani, forurile stiintifice rusesti aveau sa aduca un nou omagiu
acestui om de stiinta uitat, publicandu-i doua volume de opere alese, admirabil
ilustrate si insotite de comentarii amanuntite si competente. Gasim reprodusa
in extenso in aceste doua volume o carte care aparuse cu mai bine de jumatate
de veac inainte, mai exact in 1902, cu fascinantul titlu Raspunsuri de la
fiintele insufletite si neinsufletite. Autorul ei realizase o superba sinteza intre
stravechea intelepciune a Orientului antic si tehnicile stiintifice ale
Occidentului modern, cu limbajul precis si riguros al acestuia, raspunzand
astfel celor mai ridicate exigente ale secolului XX. Numele lui: sir Jagadis
Chandra Bose.
Partea a doua
6. DESPRE AFLAREA TAINELOR LUMII VEGETALE. DESCHIZĂTORII DE
DRUMURI .
VIATA VEGETALĂ MĂRITĂ DE O SUTĂ DE MILIOANE DE ORI
in batranul Bengal, un ansamblu de cladiri construite dintr-o frumoasa gresie
batand intr-un cenusiu-mov, in stilul clasic care predomina in arhitectura
indiana dinainte de Hegira, ocupa cam o suta saizeci de ari de teren in
apropierea drumului Acharya Prafullachandra, la nord de Universitatea din
Calcutta. Cladirea principala, numita Templul indian al stiintei, poarta pe
frontonul de la intrare urmatoarea inscriptie: „Acest templu se ridica la
picioarele Stapanului Ceresc, care a dat Indiei gloria si omenirii fericirea."
in holul vast de la intrare se afla vitrine ce contin o serie intreaga de
instrumente misterioase, unele vechi de aproape un secol, pentru masurarea
amanuntita a cresterii si a comportamentului plantelor, marind acest proces de
o suta de milioane de ori. Instrumentele acestea constituie o dovada tacuta a
extraordinarului geniu al unui om de stiinta bengalez, ale carui lucrari
rastoarna multe lucruri considerate adevaruri irefutabile in fizica, in fiziologie
si in psihologie. si aici intelegem mai bine ca oriunde ca indiferent de ce ar fi
fost inainte de el si dupa el, nedreptatea care i se face acestui om, prin
ignorarea operei sale in istoria disciplinelor carora le-a consacrat intreaga sa
viata, este imensa.
Cladirile si gradinile acestui complex apartin institutului de cercetari al carui
fondator este si care-i poarta numele: sir Jagadis Chandra Bose. La aproape

jumatate de veac de la moartea lui, Enciclopedia britanica scotea inca in
evidenta faptul ca lucrarile acestui savant in domeniul fiziologiei au fost atat de
avansate pentru velul stiintific al anilor in care au fost publicate, incat n-au
putut fi intelese si apreciate la justa lor valoare.
Tatal sau, care nu voia ca fiul lui sa frecventeze o scoala englezeasca unde
sufletul sa i se perverteasca cu apucaturi europene, il trimisese pur si simplu
la scoala din sat, pahiasala. Astfel incat la patru ani se trezi cocotat pe umerii
unui servitor al familiei, un fost raufacator, acum pocait, care dupa ani
indelungati petrecuti in temnita nu reusise sa gaseasca de lucru decat ca
servitor pe langa familia baietelului. Asa se face ca micul scolar se desfata cu
tot felul de povestiri despre lupte si aventuri salbatice si pline de primejdii, dar
fu de asemenea si adanc impresionat de bunatatea pe care i-o arata omul
acesta, azvarlit de societate ca un gunoi si acceptat doar de cativa oameni. „Nici
o doica din lume - avea sa scrie Bose spre sfarsitul vietii - nu s-ar fi purtat cu
mai mare blandete si gingasie decat acest fost raufacator aflat candva in afara
legii. Desi nu dadea doi bani pe constrangerile judiciare pe care cauta sa le
impuna societatea, nutrea totusi cel mai profund respect fata de legea morala
naturala".
Contactele avute de la varsta cea mai frageda cu mediul taranesc, prin 1850,
au avut asupra lui Bose o influenta covarsitoare in privinta intelegerii lumii.
Mult mai tarziu, in fata unui select auditoriu universitar, el avea sa declare:
„Daca am reusit sa inteleg ce este adevarata barbatie, lucrul a fost posibil
numai datorita acestor truditori ai pamantului, celor care ii ingaduie sa-si
imbrace mereu mantia lui de smarald, copiilor de pescari de la care auzeam
povesti tulburatoare despre fiinte care ratacesc prin adancurile marilor fluvii si
ale mlastinilor adormite. si tot de la ei am deprins sentimentul puternic al
dragostei pentru natura." Peste ani, pe cand era deja licentiat al colegiului
Saint-Xavier, unul din profesorii sai, remarcabilul parinte Lafont, fu atat de
impresionat de cunostintele de fizica si de matematica ale acestui tanar, incat il
incuraja cu tarie sa mearga in Anglia ca sa-si sustina examenele pentru
intrarea in administratia britanica. Totusi, tatal lui Bose, el insusi cunoscator
al efectelor nefaste ale unei asemenea cariere, il sfatui sa renunte la acest
proiect. Tanarul s-a inscris prin urmare la Christ College din Cambridge, unde
a studiat fizica, chimia si botanica, avand ca profesori personalitati eminente
ale vietii stiintifice a timpului, ca lord Raleigh, descoperitorul prezentei
argonului in aer, si Francis Darwin, fiul marelui Charles Darwin, teoreticianul
evolutiei speciilor. Obtinand licenta in litere a Universitatii din Cambridge, Bose
obtinu peste numai un an si licenta in stiinte a Universitatii din Londra.
Reintors la Calcutta, fu numit aproape imediat profesor de fizica la Presidency
College, considerat ca cea mai prestigioasa institutie de invatamant din

intreaga Indie. Cu acest prilej, rectorul colegiului si directorul Serviciului de
instructiune publica din Bengal protestara amandoi cu vehementa impotriva
acestei numiri pentru care nu fusesera consultati, intrucat ei erau de
principiul ca nici un indian nu avea inclinatie catre stiinte si nu era in stare
nici macar sa le invete, cu atat mai putin sa le predea. in consecinta, nu numai
ca tanarul Bose se vazu lipsit de orice subsidii pentm cercetarile sale, dar pana
si salariul ii fu redus la jumatate din cat ar fi primit daca ar fi fost englez.
Protesta in felul lui impotriva acestei nedreptati, refuzand timp de trei ani sa se
atinga de salariul oferit, chiar daca asta insemna sa se condamne singur la o
saracie chinuitoare. in tot acest timp, cursurile lui erau atat de stralucite incat
salile devenisera neincapatoare, astfel ca autoritatile, intr-un tarziu, se
inclinara in fata evidentei si ii acordara salariul la care avea dreptul.
Resursele financiare de care dispunea Bose erau neinchipuit de reduse, astfel
incat laboratorul sau se reducea la o camera de sase metri pe cinci, iar
„personalul auxiliar" era compus dintr-un biet tinichigiu care nu stia carte si
care fu avansat la rangul de mecanic, avand sarcina sa se ocupe, in limita
slabelor lui cunostinte, de aparatura profesorului. in ciuda acestei stupefiante
indiferente din partea autoritatilor, Bose reusi, cu sacrificii imense, sa faca rost
de aparatura inventata de curand de Heinrich Hertz, in special de oscilatorul
pentru producerea undelor electromagnetice. Hertz murise chiar in acel an,
1894, foarte tanar, la numai treizeci si sapte de ani, dar reusise sa
revolutioneze stiinta obtinand in laboratorul sau ceea ce fizicianul scotian
James Maxwell prezisese cu doua decenii in urma: dovada ca undele oricarui
fenomen electric din atmosfera, ale caror varietate si amploare nu erau nici
macar banuite pe atunci, sunt ca cele ale luminii vizibile, adica se reflecta, se
refracta si se polarizeaza.
in timp ce Marconi, la Bologna, inca nu reusise sa transmita prin spatiu
semnale electrice fara fir - fapt pe care l-a reusit inaintea altora care incercau
asemenea performanta, ca englezul Lodge, americanul Muirhead si rusul Popov
- Bose reusise deja acest lucru. in 1895, deci cu un an inainte ca Marconi sa-si
breveteze inventia care l-a facut nemuritor, la primaria orasului Calcutta a avut
loc o reuniune prezidata de sir Alexander Mackenzie, loctiitorul guvernatorului
Bengalului. Cu aceasta ocazie, Bose a transmis unde electrice fara fir, prin trei
pereti de zidarie, din sala de conferinte pana la o incapere situata la douazeci si
cinci de metri distanta, unde acestea cuplau un sistem de relee prin care, pe
rand, a fost rasturnata o bara grea de fier si s-au declansat focul unui pistol si
explozia unei mici mine.
Aceste experiente sfarsira prin a atrage atentia Societatii Regale din Londra,
care, la insistentele lordului Raleigh, il invita pe Bose sa publice in analele ei
un articol privitor la Calculul lungimilor de unda ale radiatiilor electrice si ii

oferi o bursa consistenta din fondurile sale destinate sprijinirii progresului
stiintei. Drept urmare, Bose se vazu doctor in stiinte al Universitatii din Londra
iar Asociatia britanica pentru progresul stiintei si Institutul Regal il invitara sa
tina conferinte. Conferinta asupra aparatului sau destinat studierii undelor
electromagnetice era apreciata astfel in Times: „Originalitatea descoperirii sale
este cu atat mai frapanta cu cat doctorul Bose a realizat munca de cercetare in
paralel cu sarcinile sale istovitoare de profesor la Calcutta si folosindu-se de
materiale si instrumente care aici la noi, ar fi considerate total
nesatisfacatoare". Ziarul Spectator scrie in aceeasi ordine de idei: „Mira si
surprinde spectacolul unui bengalez care vine sa tina conferinte la Londra, in
fata unui auditoriu de savanti europeni interesati in cel mai inalt grad de acest
subiect, unul din cele mai grele de inteles din fizica moderna".
intorcandu-se in India, Bose avu parte de marea bucurie de a afla ca un grup
de eminenti savanti englezi, in frunte cu lordul Lister, presedintele Societatii
Regale, trimisese o scrisoare secretarului de stat britanic pentru India,
recomandand cu caldura infiintarea la Calcutta a unui institut de invatamant
superior - care avea sa functioneze in cadrul lui Presidency College - si a unui
centru de cercetari in fizica, pus sub directia sa, institutii care sa fie „vrednice
de acest mare imperiu". Scrisoarea nu ramase deloc nebagata in seama si
guvernul aloca in scurt timp suma considerabila de patruzeci de mii de lire
sterline pentru infiintarea centrului, numai ca departamentul bengalez al
educatiei se impotrivi cu atata disperare si baga atatea bete in roate incat totul
esua. Bose suferi o deziluzie cumplita si fu mangaiat cat de cat doar de vizita
marelui poet Rabindranath Tagore, laureat al Premiului Nobel. Ironia soartei a
fost ca Bose sa nu se afle acasa pentru a se bucura de aceasta imensa onoare,
astfel incat Tagore ii lasa drept omagiu o superba magnolie.
in 1898 Bose publica patru articole despre functionarea undelor electrice,
aparute in Procesele verbale ale Societatii Regale, analele acestei prestigioase
institutii stiintifice, apoi in cea mai importanta revista de popularizare a stiintei
din Marea Britanie, Nature. in anul urmator, el observa ca radioconducatorul
sau metalic devenea mai putin sensibil atunci cand era utilizat continuu,
recapatandu-si insa aceasta insusire dupa o perioada de odihna. Acest fapt il
facu insa sa traga concluzia ca, oricat ar putea sa para de incredibil, metalele
au nevoie de odihna dupa oboseala, asemeni oamenilor si animalelor.
Aprofundarea cercetarilor in aceasta directie incepu sa-l convinga ca diferenta
neta facuta intre metalele „neinsufletite" si organismele „vii" era din ce in ce
mai greu de sustinut. Trecand de pe teritoriul fizicii pe cel al fiziologiei, Bose
intreprinse studiul comparat al curbelor reactiilor moleculare ale substantelor
anorganice si al curbelor realizate de tesuturile vii de origine animala. Spre
marea sa uimire, curbele produse de oxidul de fier magnetic usor incalzit

semanau straniu cu cele ale muschilor. in ambele cazuri, raspunsul si
recuperarea se micsorau pe masura ce efortul crestea, iar oboseala putea fi
indepartata printr-un masaj usor sau printr-o baie in apa calduta.
Alte substante compuse pe baza de metale au reactionat aidoma tesuturilor de
origine animala. O placa metalica tratata cu acid, chiar si dupa polizarea
atenta, menita sa inlature orice urma de eroziune, tot mai avea, in partea
atacata, reactii pe care alte portiuni nu le prezentau. Bose considera ca zonele
afectate dispuneau de un soi de memorie estompata in legatura cu tratamentul
care le fusese aplicat. Repetand experienta cu mai multe metale, ajunse la
concluzia ca potasiul prezenta din acest punct de vedere o sensibilitate aparte,
posibilitatile de recuperare ale acestuia devenind practic nule cand era tratat
cu diverse substante straine, ceea ce amintea de reactiile tesutului muscular al
pestelui.
La Congresul international de fizica de la Paris, reunit in 1900 cu ocazia
Expozitiei universale, Bose a prezentat o comunicare intitulata Despre
generalitatea fenomenelor moleculare produse de curentul electric asupra
materiei anorganice si asupra materiei vii, in care insista asupra „unitatii
fundamentale care domneste in aparenta diversitate a naturii" si sustine
concluzia ca „este greu de precizat unde se sfarseste fenomenul fizic si unde
incepe fenomenul psihologic". Participantii la congres luara cunostinta cu
surprindere si cu suspiciune de teoria lui Bose, conform careia prapastia
dintre animate si inanimate nu e chiar atat de adanca pe cat se crede si nici
atat de greu de trecut.
Fiziologii nu se aratara deloc incantati de faptul ca cercetarile lui Bose operau
si pe un teren considerat de ei propriul lor domeniu, strict delimitat si
inaccesibil altor discipline. La foarte scurt timp, la Bradford, cu ocazia unei
reuniuni a sectiei de fizica a Asociatiei britanice, acesti savanti ascultara
comunicarea lui Bose intr-o tacere ostila, intrucat aceasta se referea la
posibilitatea ca undele hertziene sa joace rolul de agent stimulator asupra
tesuturilor vii si la faptul ca acestea din urma reactionau, in aceste
imprejurari, asemenea metalelor. in scopul de a se intalni cu fiziologii pe
propriul lor teren, spre a le usura intelegerea acestor chestiuni, Bose adapta cu
grija experientele sale la un sistem consacrat, de stimulari electrice variabile,
care le era familiar acestor domni si care oferi asistentei acelasi tip de curbe si
la muschi si la metale, sub efectul oboselii sau al drogurilor stimulatoare,
depresive ori toxice.
Aceste lucruri il facura se se gandeasca la faptul ca, daca materii atat de putin
asemanatoare intre ele ca metalele si tesuturile vii puteau prezenta reactii de o
similitudine frapanta, arunci se puteau foarte bine obtine rezultate

asemanatoare si cu vegetalele, unanim considerate ca insensibile, intrucat, se
spunea, acestea sunt lipsite de sistem nervos .
Bose incepu sa faca experiente pe frunze de castan, morcovi si de nap,
obtinand pe rand exact acelasi gen de rezultate - in administrarea de socuri
aidoma celor administrate muschilor - metalelor. Pentru el deveni un fapt de
netagaduit ca plantele erau de la varfurile frunzelor si pana la extremitatile
radacinilor sensibile, intelese si ca ele puteau fi „adormite" cu cloroform tot atat
de usor ca si animalele si ca atunci cand vaporii anestezicului se imprastiau,
plantele se trezeau, intocmai unor organisme animate. tinand seama de acest
fapt, Bose reusi sa transplanteze un pin matur, de mari dimensiuni, fara socul
care insoteste de regula asemenea operatiuni, intrucat il „anesteziase" in
prealabil cu cloroform.
Sir Michael Foster, secretarul Societatii Regale, facu o vizita in laboratorul lui
Bose, vrand sa vada cu ochii lui cum stau lucrurile, si avu ocazia sa consulte o
serie de inregistrari. „Bine, dragul meu Bose - intreba cu bonomie batranul
decan de varsta al corpului profesoral din Cambridge - dar in ce consta
noutatea acestei curbe? Doar toata lumea o cunoaste bine, de cel putin o
jumatate de secol!" Bose ii dadu un raspuns evaziv si precaut, constand tot
intr-o intrebare:, ,,Dupa parerea dumneavoastra, cam ce ar reprezenta curba
asta?" intrebarea il irita pe oaspete, care raspunse fara umbra din buna
dispozitie de mai inainte: „Curba de raspuns a unui tesut muscular, ce altceva
sa fie?! si un copil si-ar putea da seama!" Scrutandu-l pe profesor cu ochii lui
negri si patrunzatori, Bose raspunse calm: „imi pare rau ca trebuie sa va
dezamagesc, dar e vorba de raspunsul unei bucati de tabla."
Foster ramase o clipa stupefiat, apoi, sarind din fotoliu, striga: „Cum? De
tabla? De tabla ai spus? Adica de metal? De fier?"
Cand Bose termina cu expunerea in amanunt a faptelor pe care le studia in
acel moment, oaspetele, extrem de impresionat de cele vazute, il invita imediat
sa vina sa prezinte rezultatele acestor cercetari la una din intrunirile din serile
de vineri ale Societatii Regale si chiar se oferi sa intervina pentru obtinerea
unei prioritati pentru comunicarea savantului indian.
Astfel ca la reuniunea din seara de 10 mai 1901, Bose prezenta toate
rezultatele obtinute de el pe parcursul a patru ani de studiu intens si isi intari
afirmatiile cu o serie completa de experiente convingatoare. Concluzia
comunicarii sale fu urmatoarea: „V-am aratat aici, in seara aceasta,
inregistrarile originale privitoare la efectele stresului si ale oboselii asupra
materiei insufletite si neinsufletite. Ati putut observa similitudinea care exista
intre curbe, o similitudine perfecta, care face ca acestea practic sa nu poata fi
deosebite unele de altele. Credeti ca in fata unor asemenea fenomene se mai
poate trage o linie ferma de demarcatie si se mai poate afirma ca aici se

termina fizica si de aici incolo incepe domeniul fiziologiei? Delimitari absolute
nu exista.
E destul sa tin in mana aceasta dovada muta, reprezentata de inregistrarile pe
care le-ati vazut, pentru a-mi da seama ca in ele exista un element de unitate
omniprezenta care cuprinde absolut tot ce exista, firul abia vizibil de praf care
se zbate intr-o raza de lumina si viata care clocoteste pe planeta noastra, pana
la soarele stralucitor care isi trimite spre noi puterea vapailor sale. Acest fapt
m-a facut sa inteleg pentru prima oara cate ceva din mesajul pe care stramosii
mei indieni l-au lasat pentru noi acum aproape trei mii de ani: Adevarul Vesnic
e al celor ce vad doar una in multimea de fete mereu schimbatoare lumii, al lor
si al nimanui altuia!"
De data aceasta Bose fusese ascultat cu cel mai viu si mai cald interes si, spre
surprinderea lui, nu se ridicara obiectii, in pofida notei metaforice atat de
accentuate a finalului. Sir William Crooks insista chiar ca textul sa fie publicat
fara eliminarea citatului din final, care i se parea extrem de graitor. Sir Robert
Austen, personalitate eminenta, recunoscuta pe plan mondial in domeniul
studierii metalelor, il felicita calduros pe Bose pentru expunerea impresionanta
si pentru argumentatia impecabila, adaugand: „intreaga viata mi-am petrecut-o
studiind proprietatile metalelor si este pentru mine o fericire de nedescris sa
aflu acum ca acestea sunt inzestrate cu viata." Dupa care marturisi ca la un
asemenea lucru se gandise si el mai demult si chiar il infatisase distinsilor sai
colegi din Societatea Regala, bineinteles ca mai pe ocolite si fara nici un fel de
dovezi stiintifice, asa ca acestia nu dadusera nici o atentie spuselor lui,
considerandu-le probabil niste sentimentalisme fara nici o valoare stiintifica.
Peste o luna, Bose conferentie din nou si relua experientele, de data aceasta in
fata plenului Societatii Regale. La sfarsit, sir John Burdon Sanderson, o
autoritate indiscutabila in materie de electrofiziologie, il felicita pentru munca
lui plina de abnegatie pe taramul fizicii, care il condusese la rezultate atat de
stralucite, dar isi exprima si regretul de a-l vedea departandu-se de
specialitatea sa pentru a se aventura pe terenul rezervat fiziologilor. si, cum
articolul lui Bose inca nu fusese definitivat pentru tiparire, sugera ca titlul
acestuia sa fie schimbat din Raspunsuri la stimulii electrici la... in Diferite
reactii fizice la..., lasandu-le astfel fiziologilor monopolul asupra cuvantului
„raspuns", cu care fizica nu avea nimic comun. Cat despre raspunsul plantelor
la stimulii electrici, pe care Bose il mentionase in finalul cuvantului sau,
vorbitorul nu era in nici un caz de acord cu o asemenea posibilitate, deoarece
„el insusi incercase de nenumarate ori de-a lungul anilor sa obtina asemenea
raspunsuri si niciodata nu reusise."
in raspunsul sau, Bose afirma cu naivitate ca, daca intelesese el bine cum
stateau lucrurile, faptele demonstrate experimental nu erau puse la indoiala de

asistenta. Asa ca el vedea o adevarata cenzura in restrictiile impuse de
eminentul sir John Burdon Sanderson, nu o cenzura pe baza unor deficiente
din demonstratiile sale, ci una care pur si simplu ii cerea sa modifice termenii,
fapt ce ar fi dus la alterarea ramificatiilor si scopurilor prezentei sale in fata
stralucitului for stiintific, fapt cu care el nu putea fi de acord. Considera de
neinteles faptul ca cineva putea sustine, in fata unei asemenea adunari de
savanti, ca actul cercetarii nu putea depasi limitele cunostintelor deja
dobandite. Prin urmare, cu exceptia cazului cand i s-ar fi putut demonstra
negru pe alb, cu mijloace stiintifice, ca experientele lui contineau erori
indubitabile, el insista ca lucrarea sa sa fie publicata in forma in care o
redactase si cu titlul pe care i-l daduse el.
Cand Bose isi incheie diatriba se lasa asupra intregului auditoriu o tacere de
gheata si, cum era vizibil ca nimeni nu mai avea nimic de spus, sedinta fu
ridicata. Aceasta altercatie cu o personalitate de anvergura lui sir John avea sa
aiba drept consecinta inmormantarea pe tacute a comunicarii lui Bose in
arhivele societatii, soarta rezervata de altminteri si altor lucrari de netagaduita
valoare care, dintr-un motiv sau altul, au ramas uitate.
Totusi, aceasta controversa atrase atentia unuia din fostii maestri ai lui Bose,
anume profesorul Sidney Howard Vines, botanist reputat si expert in fiziologia
legumelor la Oxford, care tinu sa asiste si el la experientele fostului lui
invatacel. Vines veni intovarasit de Horace Brown, un expert de mare
competenta in materie de viata vegetala, si de T.K.Howes, care ii urmase lui
T.H.Huxley la Muzeul de istorie naturala din South Kensington. „Huxley si-ar fi
dat cativa ani buni din viata ca sa poata vedea cu ochii lui aceste experiente",
exclama Howes atunci cand vazu ca planta raspunde acestor stimulari. Dupa
aceea, in calitatea lui de secretar al lui Linnean Society, il invita pe Bose sa
repete experientele in fata societatii lui si se oferi sa publice sub egida acesteia
articolul refuzat in mod atat de grobian de Societatea Regala. Bose accepta plin
de entuziasm si noua prezentare avu loc la 21 februarie 1902, dupa care ii
scria prietenului sau Tagore: „Victorie! Ma gaseam acolo singur, pregatit sa
infrunt ostilitatea unui auditoriu obtuz si refractar, cand, spre surprinderea
mea, dupa un sfert de ora sala se zguduia sub torentele aplauzelor. Cand am
terminat, profesorul Howes mi-a declarat ca la fiecare experienta se simtea
tentat sa respinga asertiunile mele ca pe niste acte de impostura si sa caute
fisuri in argumentatia mea, dar potopul noutatilor l-a coplesit in asemenea
masura incat nu i-a mai lasat timp sa se gandeasca la altceva decat la ceea ce
vedea cu ochii."
Iata in ce termeni ii scria lui Bose, cateva zile dupa aceea, presedintele lui
Linnean Society: „Consider ca experientele dumneavoastra pun in evidenta fara
nici o umbra de indoiala faptul ca toate partile plantelor - si nu este vorba aici

numai de acele plante pe care le cunoastem ca dispunand de un anumit grad
de mobilitate - sunt iritabile si isi manifesta iritabilitatea prin raspunsuri
electrice la stimuli. Acesta este un mare pas inainte si va constitui, sper,
punctul de plecare al unor cercetari viitoare care sa elucideze conditiile
moleculare ale acestei iritabilitati, precum si natura schimbarii moleculare
provocate de stimuli. Fara indoiala ca aceasta ne va permite sa formulam si o
serie de generalitati importante cu privire la proprietatile materiei, nu numai
ale celei vii, ci si ale celei neinsufletite..."
Bose publica in 1902 rezultatele experientelor sale care constituisera baza
conferintelor tinute la Londra, Paris si Berlin, intr-o carte intitulata Raspuns in
lumea insufletita si neinsufletita, dupa care se stradui sa determine masura in
care miscarile mecanice la plante se puteau compara cu cele ce se produceau
la animale si la oameni. stiind deja ca plantele respira fara sa aiba branhii sau
plamani, ca digera fara sa aiba stomac si intestine si ca se misca fara sa fie
inzestrate cu muschi, se gandi ca nu era exclus ca ele sa poata constitui
obiectul aceluiasi gen de excitatie existent la animalele superioare, bineinteles
insa ca fara un sistem nervos prea complex.
El ajunse la concluzia ca singurul mod de a descoperi „schimbarile invizibile
care se petrec la plante" si de a constata daca acestea sunt „excitate sau
deprimate", ar fi sa masoare vizual raspunsurile lor la ceea ce el numea
„lovituri precise in scopuri experimentale", cu alte cuvinte socuri. Iata ce scrie
el in legatura cu aceasta chestiune: „Pentru a reusi in aceasta intreprindere,
trebuie sa descoperim o forta compulsiva care obliga planta sa dea semnalul de
raspuns. Dupa care e nevoie de identificarea mijlocului de conversiune
automata a acestor semnale in semne comprehensibile, iar in final se cere
descifrat sistemul de „hieroglife" al acestor comunicari".
Numai aceste cateva randuri si sunt suficiente pentru intelegerea programului
lui Bose in cele doua decenii care aveau sa urmeze.
El incepu aducand imbunatatiri levierului optic inventat de el, pentru a obtine
o marire mai substantiala a contractiilor plantelor, si reusi in cele din urma sa
transforme acest aparat intr-un inregistrator optic de pulsatii, care permitea
acum pentru prima oara observarea miscarilor organelor vegetale, fapt cu totul
necunoscut pana in acest moment lumii stiintifice.
Cu ajutorul acestui instrument, Bose fu in masura sa demonstreze
similitudinea de comportament intre pielea de soparla, broasca testoasa si
batracian si tegumentul bobului de strugure, tomata, fructe sau legume. El
demonstra tot acum ca aparatul digestiv al plantelor insectivore prezinta
extraordinare similitudini cu cele ale animalelor. De asemenea, obtinu indicii
serioase ca frunzele de planta si retinele ochilor animalelor au reactii similare
la lumina. Servindu-se de o simpla lupa, el a reusit sa demonstreze ca plantele,

asemeni muschilor animalelor, obosesc in urma unei stimulari continue si
prelungite, indiferent ca e vorba de mimozele atat de sensibile, sau de
radacinile mai greu de observat. in cazul mimozei, Bose a reusit sa
demonstreze existenta la aceasta planta a caracteristicilor unui sistem nervos .
Pentru a putea determina conditiile in care miscarile plantelor erau cel mai
usor perceptibile, el le-a expus pe rand la cald si la frig. intr-o zi, cand absolut
orice miscare a plantei observate incetase, el observa un tremur brusc, care il
duse imediat cu mintea la spasmul mortii unui animal. si cel mai uimitor a fost
faptul ca planta, murind, a degajat o enorma cantitate de energie electrica.
„Cinci sute de boabe de mazare pot produce cinci sute de volti cu care pot
electrocuta absolut orice bucatar, atata doar ca aceste boabe nu sunt legate
intre ele decat cu totul accidental", scrie Bose.
Opinia generala de pana atunci era ca plantele pot absorbi cantitati nelimitate
de oxid de carbon, dar Bose a descoperit ca un exces in aceasta privinta putea
sufoca plantele si ca, la fel ca si in cazul animalelor, oxigenul era cel care le
readucea la viata. Foarte asemanatoare si din acest punct de vedere cu omul,
plantele carora li se administreaza doze de whisky sau de gin se clatina ca orice
betiv adevarat, isi pierd cunostinta si isi vin in fire abia mai tarziu, pastrand un
timp toate semnele caracteristice ale omului mahmur dupa bautura.
Aceste descoperiri uimitoare, ca si sute de alte lucruri la fel de socante, fura
consemnate in doua tomuri groase publicate in 1906 si 1907. Raspunsul
vegetal ca mijloc de investigatie fiziologica cuprinde 781 de pagini si prezinta
relatarea amanuntita si fidela a trei sute cincisprezece experiente diferite, care
contrazic un punct de vedere bine incetatenit la savantii timpului si pe care
Bose il rezuma astfel: „Exista adeseori parerea ca orice raspuns la un stimul
trebuie sa fie insotit de o explozie provocata de schimbarea chimica si urmat de
o inevitabila pierdere de energie. Se recurge la aceasta explicatie din cauza
apropierii absolut firesti care se face intre fenomenul amintit si focul de pusca
declansat in momentul in care se apasa pe tragaci sau motorul care porneste
sub actiunea combustiei".
Experientele lui Bose demonstreaza ca, dimpotriva, la plante miscarile cum ar
fi urcarea sevei prin tulpina sau cresterea se datoreaza energiei primite din
mediul inconjurator, care este inmagazinata si pastrata sub forma de rezerve.
Aceste idei revolutionare si in special descoperirea existentei unui sistem
nervos la vegetale au fost intampinate de botanistii timpului cu o ostilitate abia
retinuta.
Cea de-a doua carte a lui Bose, intitulata Electrofiziologia comparata,
infatiseaza trei sute douazeci si una de experiente noi ale caror rezultate sunt
iarasi in contradictie cu doctrinele si cu materia din universitatile timpului. in
loc sa sublinieze largul evantai de diferente specifice, unanim acceptate, intre

reactiile diferitelor tesuturi vegetale si animale, Bose merge, culmea ereziei si a
necuviintei, pana acolo incat sustine nici mai mult nici mai putin decat ca
nervul vegetal izolat nu poate fi deosebit prin nimic de nervul animal! Iata
cuvintele lui: „Similitudinea dintre raspunsurile vegetalelor si cele ale
animalelor, exemplificata aici, se vadeste a fi atat de completa incat
descoperirea caracteristicilor unui raspuns dintr-un regn poate fi de mare
utilitate pentru observarea lui la celalalt regn. Explicarea unui fenomen la
vegetale, a caror organizare este mai primitiva, s-a dovedit eficienta pentru
intelegerea aceluiasi fenomen la animale, in pofida organizarii mai complexe a
acestora."
Revista stiintifica Nature, publicatie de mare autoritate, se exprima la adresa
primului volum in termenii urmatori: „De fapt, intreaga carte abunda in date
interesante, curiozitati abil puse in legatura unele cu altele, si am fi putut s-o
recomandam cititorilor nostri ca pe o lectura serioasa daca nu ne-ar fi starnit
la tot pasul un adanc sentiment de neincredere". Prezentarea celui de-al doilea
volum pastreaza aceeasi nota de derutanta ambiguitate: „Un student in
fiziologie vegetala, care este cat de cat la curent cu principalele directii clasice
ale disciplinei pe care o studiaza, se va simti cu totul dezorientat incepand sa
citeasca aceasta carte. Ea se descopera in fata lui intr-un mod absolut logic si
unitar, e drept, dar cu toate acestea nu porneste de la nici unul din lucrurile
cunoscute si verificate si nu se ancoreaza cu fermitate in absolut nici un teren.
Acest efect de detasare este marit si mai mult prin totala absenta a oricaror
referinte exacte la lucrarile altor cercetatori".
Astazi intelegem foarte bine ca acei „alti cercetatori" de fapt inca nici nu
existau, iar condeierul de la Nature, om onest, fara indoiala, dar limitat si plin
de prejudecatile de care era imbibata viata stiintifica a vremii sale, nu avea in
nici un caz cum sa-si dea seama ca era vorba de un geniu care isi depasea
contemporanii cu cel putin o jumatate de secol.
Cat despre Bose, acesta isi rezuma felul de a vedea in urmatorii termeni:
„Uriasul spatiu pe care il constituie natura este asemenea unei cladiri imense
care cuprinde mai multe aripi, fiecare cu propriul ei portal. Fizicianul,
chimistul si biologul intra fiecare in aripa lui si pe poarta lui, adica in sectorul
rezervat disciplinei pe care o slujeste, astfel incat fiecare este convins ca
domeniul lui se bucura de o absoluta independenta fata de celelalte. De aici
provin distinctiile cu care se opereaza intre lumea anorganica, cea vegetala si
cea senzitiva. Nu trebuie sa uitam ca toate cercetarile vizeaza atingerea
cunoasterii cu toate aspectele ei."
Opozitia intampinata de ideile revolutionare ale lui Bose, opozitie ce se datora
intr-o buna masura si faptului ca fiziologii nu erau capabili sa opereze cu finele
instrumente inventate de el, il convingea tot mai mult pe savantul indian de

necesitatea de a produce un ansamblu de instrumente si mai perfectionate,
pentru stimularea automata si inregistrarea raspunsurilor. Eforturile sale fura
incununate de succes iar dovezile fura atat de indiscutabile incat de data
aceasta insasi Societatea Regala se vazu silita, in pofida vechilor animozitati, sa
le dea la lumina in Tranzactii filozofice, una din publicatiile sale. in acelasi an,
Bose publica un nou volum amplu, de trei sute saizeci si sapte de pagini, in
care sunt descrise o suta optzeci din noile sale experiente, Cercetari asupra
iritabilitatii la plante.
Un expert in fiziologie animala, care regreta acum ca votul sau impotriva
impiedicase candva publicarea cercetarilor lui Bose de catre Societatea Regala,
veni sa-l vada si sa-si indrepte eroarea, recunoscand cu sinceritate: „Nu
puteam crede ca asemenea lucruri pot exista aievea si m-am gandit ca toate
astea erau rodul imaginatiei si al spiritului dumneavoastra poetic de oriental.
Astazi recunosc fara nici o retinere ca ati avut dreptate de la bun inceput".
Bose, care nu voia sa reinvie asemenea lucruri uitate, n-a dezvaluit niciodata
numele detractorului pocait.
Numele lui Bose ajunse pentru prima oara in fata publicului larg in urma unui
articol publicat in revista britanica Nation, un articol de stiinta popularizata
cuprinzand ilustratii bine realizate. Iata un fragment graitor: „Undeva, intr-o
incapere situata nu departe de Maida Vale, exista un biet morcov legat de o
masa ce apartine unui specialist in vivisectii, fara autorizatie. Niste fire
electrice strabat doua eprubete pline cu o substanta alba, iar eprubetele
acestea ai zice ca sunt doua picioare bine infipte in carnea bietului morcov.
Cand este ciupit cu clestele, el se stramba de durere, dar este atat de bine
imobilizat incat tremurul lui de durere actioneaza electric bratul lung al unui
levier subtire, care la randul lui face sa pivoteze o oglinda minuscula. Aceasta
miscare are drept efect reflectarea unei raze de lumina pe un ecran instalat in
capatul celalalt al incaperii, ceea ce amplifica enorm tremurul morcovului. O
piscatura in partea dinspre eprubeta din dreapta deplaseaza punctul de
lumina cu un metru sau doi spre dreapta, in timp ce un varf de cutit infipt in
partea opusa expediaza acelasi punct de lumina in partea stanga. Iata cum
stiinta aduce la lumina zilei sentimentele unei legume greoaie si banale cum ar
fi acest neinsemnat morcov."
Publicistul, vegetarian convins si adversar declarat al vivisectiilor, nu era altul
decat George Bernard Shaw, care tot cu aceasta ocazie a vazut in laborator,
marite incredibil, spasmele unei foi de varza care „se zbatea" de parca ar fi fost
pusa la fiert. Peste putin timp, avea sa-i dedice lui Bose o carte a sa, cu
urmatoarele cuvinte: „De la cel mai mic, pentru cel mai mare biolog in viata".
Succesul obtinut in Marea Britanie fu reeditat la Viena, unde experientele lui
Bose fura urmarite de un numar impresionant de savanti austrieci si germani,

care declarara intr-un glas ca „la Calcutta, cercetarile sunt mult mai avansate
decat la noi in acest domeniu".
in 1917 Bose fu rasplatit pentru munca sa pe taramul stiintei decernandu-i-se
un titlu de noblete. Este totusi de crezut ca, pentru el, marele eveniment al
acelui an, care i-a umplut sufletul de bucurie, a fost cu totul altul: inaugurarea
propriului sau institut de cercetari de la Calcutta, in ziua de 30 noiembrie,
cand el implinea varsta de cincizeci si noua de ani. in cursul inaugural, tinut la
ceremonia de deschidere, el declara ca ar vrea ca absolut toate descoperirile
care aveau sa fie facute aici, in acest institut, sa fie bun public, fara sa faca
vreodata obiectul vreunui brevet. Cuvintele lui ne fac sa ne gandim la faptul ca
refuzase sa-si breveteze inventia care l-ar fi inregistrat pe el in istorie, nu pe
Marconi, ca parintele telegrafiei fara fir, ca sa nu mai vorbim de uriasele
avantaje financiare la care renuntase cu seninatate in numele aceluiasi
principiu etic.
La un an dupa inaugurarea institutului, Bose fu in masura sa anunte ca
realizase un instrument nou, crescograful, cu care se obtinea nu numai
marirea de zece mii de ori a miscarilor, fapt ce depasea puterile celor mai
perfectionate microscoape, dar se si inregistrau automat atat cresterea
plantelor cat si schimbarile care intervin in tesuturi intr-un interval extrem de
scurt, de pana la un minut. Cu acest instrument, Bose fu in masura sa
demonstreze ca fenomenul cresterii se realizeaza la cele mai multe plante prin
pulsatii ritmice, fiecare din acestea insemnand un progres rapid, urmat indata
de un recul partial, de aproximativ un sfert din cresterea dobandita, deci dupa
formula „trei pasi inainte, un pas inapoi". in medie, cercetarile din
laboratoarele de la Calcutta au stabilit o durata de circa trei minute pentru
fiecare din aceste pulsatii.
Studiind pe grafice progresul noii sale inventii, Bose observa ca la anumite
plante procesul de crestere putea fi incetinit sau chiar stopat complet, printr-un
simplu contact, in special in perioadele cand exemplarul respectiv era indispus
si nu se afla in forma.
Urmarind sa realizeze masurarea instantanee a acceleratiei sau a incetinirii
cresterii unei plante in urma aplicarii unor stimuli, Bose aduse acestui aparat
modificari substantiale si ajunse sa creeze crescograful oscilant, cu care putea
obtine descresterea plantei in acelasi ritm in care aceasta crestea in mod
normal, reducand astfel traseul de pe grafic al cresterii la o simpla linie
orizontala si realizand ca orice schimbare a ritmului sa se inscrie sub forma de
[...] Aceasta metoda era atat de precisa incat Bose fu in masura sa detecteze
variatii ale ritmului de crestere de ordinul miliardimilor .
in Statele Unite, publicatia Scientific America, referindu-se la aplicatiile in
agricultura ale descoperirilor lui Bose, scria: „Ce reprezinta povestea lui Aladin

si a lampii lui fermecate in comparatie cu posibilitatile pe care le deschide
crescograful doctorului Bose? Acum putem determina in mai putin de un sfert
de ora actiunea fertilizantelor, a ingrasamintelor, a curentilor electrici si a altor
stimuli".
Cu ocazia calatoriilor facute de Bose in Europa in 1919 si in 1920, ziarul
Times, recunoscut pentru spiritul sau rezervat, scria: in vremea cand noi, in
Anglia, eram inca inlantuiti in gandire de catusele grele ale barbariei
intelectuale, subtilul oriental a cuprins cu privirea intreg Universul, pentru a
face o sinteza, si a stiut sa zareasca, in noianul manifestarilor acestuia,
elementul permanent".
si totusi, aceste declaratii fara rezerva sau stirea ca Bose fusese numit membru
al Societatii Regale, in mai 1920, fura insuficiente spre a frana cu totul
manevrele pedantilor, ale invidiosilor sau ale celor irevocabil sceptici.
Astfel, profesorul Waller, vechi dusman al lui Bose, tinu sa faca nota
discordanta in acest magnific concert de elogii, scriind ziarului Times ca asanumitul crescograf magnetic al lui Bose este o afacere cel putin suspecta si
lipsita de temeiuri stiintifice, drept care, preciza el, era necesara o demonstratie
intr-un laborator de fiziologie, in fata unui corp de experti care sa poata stabili
daca nu era vorba de o sarlatanie grosolana. Bose se supuse bucuros
sugestiilor ziarului si demonstratia avu loc in ziua de 23 aprilie 1920 la
Universitatea din Londra, soldandu-se cu un veritabil triumf. Lordul Raleigh si
cativa alti savanti proeminenti adresara ziarului Times o scrisoare in urmatorii
termeni: „Am constatat ca masurarea procesului de crestere a tesuturilor
vegetale este operata cu maximum de precizie si de acuratete de aparatul
profesorului Bose, care are o putere de marire intre un milion si zece milioane
de ori sau chiar mai mult".
Bose insusi scrise ziarului Times: „Este absolut inevitabil ca progresul actului
cunoasterii sa fie franat de critici a caror pozitie se situeaza in afara limitelor
impartialitatii. Cercetarile mele atat de deosebite se izbesc, prin insasi natura
lor, de dificultati extraordinare si constat cu tristete ca aceste dificultati au fost
sporite, de douazeci de ani incoace, de numeroase prezentari eronate ale
faptelor, ca sa folosesc un eufemism. Astazi pot sa ignor si chiar sa uit toate
aceste piedici care au fost ridicate in mod deliberat in calea cercetarilor mele.
Daca rezultatele pe care le-am obtinut au starnit ici si colo ostilitatea catorva
indivizi, iritati de lipsa mea de ortodoxie fata de cutare sau cutare teorie
unanim acceptata de ei, sentimentul pe care il incerc astazi nu poate fi decat
acela de bucurie pentru primirea calduroasa care in final mi s-a facut in tara
dumneavoastra de lumea savantilor in marea ei majoritate."
in 1923 Bose facu o noua calatorie in Europa, cu ocazia publicarii unei noi
lucrari, doua sute douazeci si sapte de pagini cu observatii minutioase, sub

titlul Fiziologia circulatiei sevei. Ascultandu-i conferinta tinuta la Sorbona,
marele filozof Henri Bergson declara dupa aceea: „Datorita extraordinarelor
inventii ale lui Bose aceste plante considerate nevorbitoare au devenit martori
elocventi ai propriei lor vieti, pana acum neexprimata. Natura a fost silita sa
dea la iveala cele mai ascunse taine ale ei, pastrate pana acum cu toata
strasnicia".
Ziarul Le Matin facu o prezentare entuziasta, incheiata in cel mai pur spirit
galic: „Iata cum aceasta descoperire ne lasa in cea mai adanca perplexitate:
cand lovim o femeie cu o floare, care din ele sufera mai mult, femeia sau
floarea?"
in 1924 aparura inca doua volume, ale unei lucrari consacrate aceluiasi gen de
experiente si totalizand cinci sute de pagini: Fiziologia fotosintezei si mecanica
nervoasa a plantelor. in 1926 Bose fu numit membru in Comitetul de cooperare
interculturala al Ligii Natiunilor, din care mai faceau parte, printre altii, Albert
Einstein, Hendrik Antoon Lorentz si Gilbert Murray.
Cu toate acestea, guvernul indian ramanea cu totul indiferent la importanta
lucrarilor lui Bose. in cursul aceluiasi an, sir Charles Sherrington, presedintele
Societatii Regale, lordul Raleigh, sir Oliver Lodge si Julian Huxley semnara o
scrisoare adresata viceregelui Indiilor, pledand pentru marirea institutului de
la Calcutta.
Drama lui Bose a fost aceea ca toata viata s-a straduit sa deschida ochii unei
lumi de savanti inchistati in gandirea mecanicista si materialista, astfel incat
cei mai multi din ei erau congenital incapabili sa inteleaga ideea ca toata
natura clocoteste de viata si ca fiecare din entitatile atat de strans legate unele
de altele si constituind laolalta acest imens imperiu vegetal poate da la iveala
lucruri cu totul ignorate de omenire, cu conditia insa ca omul sa poata invata
sa comunice cu ele.
Peste scurt timp, Bose avea sa se retraga, pensionandu-se. in 1929 isi rezuma
pozitia stiintifica in cadrul unei conferinte tinute in sala de festivitati a
institutului fondat de el: „in decursul cercetarilor mele asupra actiunii fortelor
materiei, am fost foarte mirat de constatarea ca liniile de demarcatie se
risipeau ca un fum la aparitia punctelor de contact intre insufletit si
neinsufletit. Primele mele idei mi-au permis sa-mi dau seama ca, in mijlocul
unui imens ocean omenirea este oarba. Ca si atunci cand urmam firul palpabil
indreptandu-ne spre necunoscut, campul nostru de cercetare depasind ce este
fizic vizibil, tot asa si marea taina a Vietii si a Mortii incepe sa se lumineze
atunci cand noi, in imparatia Vietii, trecem de la lucrurile rostite la cele
nerostite.
Este cu putinta o legatura intre propria noastra viata si cea a mii de vegetale?
Aceasta intrebare nu vrea sa starneasca speculatii, ci doar cere o simpla

demonstratie reala, printr-o metoda irefutabila. Ea presupune mai ales lasarea
la o parte a oricaror prejudecati, cele mai multe din acestea fiind nu numai
nefondate, ci chiar contrare faptelor. Ultimul cuvant apartine plantelor si nici o
dovada care nu poarta semnatura plantei nu trebuie acceptata".
7. METAMORFOZA PLANTELOR
Raman deocamdata un mister motivele pentru care botanica, disciplina
realmente fascinanta, care se ocupa cu studierea plantelor vii si moarte, cu
anatomia si cu fiziologia acestora, cu distributia lor geografica, a fost redusa de
la bun inceput la o taxonomie fastidioasa, la o interminabila si monotona
litanie latineasca in care progresul e determinat mai cu seama de numarul de
cadavre catalogate decat de cel al mugurilor vietii. si astazi chiar, tineri
botanisti se chinuie amarnic prin junglele Africii sau ale Amazoniei, in
cautarea unor specimene poliploide care sa se adauge la lista nesfarsita a celor
peste trei sute cincizeci de mii de varietati deja catalogate pana in momentul de
fata. Lucru de neinteles, din scopurile acestei stiinte lipseste tocmai aflarea
acelei taine care face ca plantele sa traiasca. si ceea ce este si mai de neinteles
este ca aceasta situatie dureaza din secolul al IV-lea inainte de Christos, cand
Theofrast din Lesbos, discipolul lui Aristotel, s-a apucat sa catalogheze cele
aproximativ doua sute de specii de plante cunoscute pana atunci, grupandu-le
in noua volume de Cercetari asupra plantelor si alte sase despre Cauzele
plantelor. Cifra stabilita de el a fost modificata de Dioscoride, medic grec in
armata romana, care in Materia Medica stabileste existenta a patru sute de
specii de plante medicinale.
Lucru de neinchipuit, de-a lungul intregului Ev Mediu singurele lucrari de
botanica luate in seama au fost cele ale lui Theofrast si Dioscoride. Renasterea
a patruns cu fiorii ei estetici si aceasta disciplina si au putut vedea lumina zilei
fermecatoarele sculpturi in lemn si marile ierbare ale lui Jerome Bock, dar
botanica a ramas mai departe tributara severitatii clasificatorilor. in 1583
florentinul Andreas Caesalpinus a reusit sa identifice si sa clarifice o mie cinci
sute douazeci de plante, grupate dupa criteriul formei semintelor si a fructelor.
Peste un timp, francezul Joseph Pitton de Tournefort descrie aproape opt mii de
plante grupate de el in douazeci si patru de specii, de data aceasta in functie
de forma corolelor.
A aparut atunci ipoteza existentei unei vieti sexuale la plante. Cu cinci secole
inainte de Christos, Herodot povestise ca babilonienii deosebeau doua feluri de
palmieri si ca raspandeau polenul unuia peste florile celuilalt pentru a obtine
fructe mai multe. Dar aceste observatii au ramas ca o simpla curiozitate pana
la finele secolului al XVII-lea, cand a aparat ideea ca plantele sunt fiinte
insufletite si sexuate, ba chiar avand o viata sexuala intensa.

Savantul german Rudolf Jakob Camerarius e cel dintai botanist care a
demonstrat ca pentru fertilizare si pentru formarea semintelor la plante este
nevoie de polen. Camerarius era profesor la Facultatea de medicina din
Tubingen si director al gradinii botanice din acest oras. Lucrarea sa de
capetenie, intitulata De Sexu Plantarum Epistula si publicata in 1694,
expunea teoria privitor careia ar fi existand o diferenta de natura sexuala intre
vegetale. Reactia fu prompta si violenta, autorul fiind acuzat de obscenitati
intolerabile. Cea mai blajina critica spunea ca lucrarea lui este „inventia cea
mai scelerata care a incoltit vreodata in mintea vreunui poet dement". Darz din
fire, Camerarius isi apara cu tarie punctul de vedere si s-a nascut astfel o
controversa aprinsa care a durat timp de aproape o generatie, pana cand, in
cele din urma, beligerantii au cazut de acord ca plantele dispun de organe
sexuale si ca pot fi admise, prin urmare, in elita care zamisleste.
Numai ca atmosfera intens pudica din lumea savantilor timpului dusese la
ocolirea termenilor firesti, astfel incat s-a recurs la impenetrabila terminologie
latina si sexul femeiesc fu botezat in mod cuviincios pistil, iar vulva si vaginul
primira numele mult mai convenabile de stigmat si stil. Partea reproducatoare
barbateasca avu de indurat aceeasi soarta, fiind pomenita sub numele de
stamina, iar falusul si testiculele devenira filament si antena. Terminologia
aceasta este si astazi in vigoare in scolile de toate nivelurile din intreaga lume
si in toate laboratoarele, nefiind deloc de natura sa usureze, cel putin la
inceput, deprinderea rapida si completa a unor mecanisme atat de simple in
felul lor.
De-a lungul mileniilor, plantele si-au perfectionat continuu organele sexuale,
cel mai adesea adaptandu-se la schimbarile de clima, au fost nevoite sa
inventeze cele mai ingenioase metode ca sa se poata fecunda una pe cealalta
sau ca sa-si raspandeasca polenul fertilizator. Totusi, incepatorii studiului
botanicii, care ar putea fi entuziasmati de acest aspect al sexualitatii, sunt
sistematic descurajati si derutati de termeni ca stamina pentru organul
reproducator barbatesc sau pistil pentru cel femeiesc. scolarii ar fi putut fi
fascinati de faptul ca fiecare graunta de pe stiuletele de porumb inseamna de
fapt un ovul ca fiecare fir din matasea stiuletelui nu este in realitate decat un
vagin gata sa prinda cu lacomie firul de polen, adica de sperma, venit prin aer
pana la el si ca acesta e in stare sa se strecoare prin toata lungimea acestui
vagin stilizat ca sa impregneze un ovul al stiuletelui si ca fiecare bob de
porumb este rezultatul unei impregnari independente si separate. in loc sa-si
chinuie creierii tocind denumirile arhaice care au tocmai rolul de a ascunde
sub valul lor pudic o realitate clara ca lumina zilei, scolarii ar avea mult mai
mult de castigat invatand de la bun inceput ca fiecare unitate de polen, adica
fiecare spermatozoid, fertilizeaza o singura matrice contine un singur ovul, ca o

pastaie de tutun contine in medie doua mii cinci sute de seminte, care sunt
rezultatul a doua mii cinci sute de impregnari, care au trebuit sa se petreaca
toate intr-un interval de numai douazeci si patru de ore si pe un spatiu cu un
diametru de nici o cincime de centimetru. in loc sa se slujeasca de minunile
naturii ca sa stimuleze inteligenta, ce abia se infiripa, a scolarilor lor, dascalii
de odinioara au profitat de existenta pasarelelor si a albinelor ca sa denatureze
intreaga sexualitate si sa lase mostenire acest sistem pana si scolii din zilele
noastre.
Fiindca si azi sunt numeroase universitatile in care se bate moneda pe
paralelismul existent intre natura hermafrodita a plantelor, purtatoare de penis
si vagin in acelasi timp, si „intelepciunea antichitatii" care ne spune ca omul
coboara dintr-un stramos androgin. Nici un cuvant despre extraordinara
ingeniozitate desfasurata de anumite plante pentru a evita autofertilizarea.
Exista specii de palmieri care imping aceasta prudenta pana acolo incat acelasi
exemplar produce intr-un an flori cu stamine iar in celalalt flori cu pistil. Iarba
si cerealele se fertilizeaza sub actiunea vantului, in timp ce alte specii vegetale,
cele mai numeroase, sunt ajutate de pasarele si mai ales de insecte.
Asemeni femeilor noastre si femelelor celor mai multe specii, florile degaja si ele
un miros puternic si atragator atunci cand sunt gata sa fie fecundate. Atunci
mirosul starneste roiuri intregi de albine, de pasarele si de fluturi care
participa la aceste acte nuptiale miraculoase. Florile ramase nefecundate vor
emana in continuare un parfum si mai puternic, uneori timp de o saptamana,
dupa care se ofilesc si se scutura de petale. Floarea care a avut norocul sa fie
fecundata isi pierde mirosul aproape imediat, uneori in nici o jumatate de ora.
Ca si la femeie, sentimentul frustrarii poate preface parfumul in duhoare. Tot
asa, cand floarea este gata sa fie fecundata, organul ei femeiesc, pistilul, incepe
sa degaje caldura. Aceste lucruri au fost pentru prima oara consemnate de
eminentul botanist francez Adolphe Theodore Brongniart, cu ocazia examinarii
atente a unui exemplar dintr-o planta tropicala, Colocasia odorata, cultivata in
sera pentru frumusetea frunzisului ei. in perioada cand infloreste, aceasta
planta ajunge sa cunoasca o asemenea crestere de temperatura incat
Brongniart compara acest fenomen cu un adevarat acces de febra, iar faptul
acesta dureaza sase zile consecutiv, intre orele trei si patru dupa-amiaza. Cand
soseste momentul fecundarii, se produce o crestere a temperaturii cu
unsprezece grade, fapt constatat de Brongniart cu ajutorul unui termometru
asezat langa organul femeiesc.
Polenul celor mai multe plante se caracterizeaza printr-un grad foarte ridicat de
inflamabilitate. Cand vine in contact cu o suprafata metalica incinsa la rosu, se
aprinde ca praful de pusca. Odinioara chiar se producea pe scena efectul
luminos al fulgerului prin aruncarea de spori de Lycopodium clavatum, o

varietate de feriga, pe o bucata de tabla incinsa. La numeroase plante, mirosul
polenului seamana izbitor cu cel al spermei de la mamifere si al celei umane.
Polenul indeplineste aceleasi functii ca sperma si actioneaza intr-un mod
aproape identic, penetrand vulva plantei, urcand de-a lungul vaginului acesteia
pana la ovare, unde intra in contact cu ovulul pe care il fecundeaza. Tuburile
care il contin se prelungesc singure, printr-un proces absolut remarcabil. La fel
ca la animale si la om, sexualitatea anumitor plante este dirijata de gust.
Spermatozoizii anumitor varietati de muschi, pe care roua diminetii ii excita sa
porneasca in cautarea ovulelor, sunt atrasi tocmai datorita gustului lor pentru
acidul acumulat pe fundul delicatelor corole unde se afla ovulele care asteapta
sa fie fecundate. Spre deosebire de ei, spermatozoizii de feriga, carora le place
foarte mult zaharul, gasesc ovulele cautate in picaturile minuscule de roua
indulcita cu zaharurile secretate de planta interesata in atragerea lor.
Descoperirea de catre Camerarius a celor doua sexe la plante a deschis calea
parintelui botanicii sistematice, Carl von Linne, care a numit petalele corolelor
„perdelele patului nuptial". Acest suedez isi latinizase numele in Linnaeus si
facuse candva studii temeinice de teologie, dobandind o conceptie fixista si
creationista. El impartise lumea vegetala orientandu-se in special dupa
numarul de stamine purtatoare de polen ale florii fiecarei plante. Cu spiritul lui
de observatie iesit din comun, Linnaeus a reusit sa identifice aproape sase mii
de specii de plante iar sistemul sau de clasificare, numit in curand si „sistemul
sexual", fu considerat in scurt timp ca „foarte stimulator petru studentii in
botanica". Numai ca uriasa sa munca de clasificare putea sa se dovedeasca la
fel de sterila ca si o simpla hoinareala a unui admirator oarecare de natura,
care se multumeste sa priveasca si sa admire plantele. Folosit si astazi, sub
apasatoarea eticheta de Nomenclatura binara, sistemul lui, refacut aproape in
intregime, da fiecarei plante un nume latinesc pentru specia careia ii apartine,
un al doilea pentru genul din care face parte si adeseori un al treilea care
mentioneaza numele celui care a botezat-o primul. De exemplu, ar fi bine sa
retineti ca boabele de mazare, pe care le aveti uneori in farfurie langa cotletul
dumneavoastra, s-ar putea sa fie din varietatea Pisum sativum Linnaeum.
Raoul France, botanistul vienez pe care l-ati cunoscut in introducerea acestei
carti, a descris astfel lucrarile lui Linne: „Oriunde se ducea el, izvoarele voioase
si zglobii secau, stralucirea florilor se ofilea numaidecat, gratia si setea de viata
a campiei se transformau pe loc in gramezi de cadavre schilodite, strivite si
stalcite sub puzderia sufocanta a micilor cuvinte latinesti. Campii inflorite si
codri seculari se prefaceau, pe parcursul unei ore de botanica, in cine stie ce
ierbar prafuit, sinistru catalog in care se trezeau inscrise cu odioase nume
grecesti si latinesti. Acestea se intamplau in era cumplit de plictisitoarei
dialectici si a discutiilor nesfarsite si sufocante despre numarul de stamine,

despre forma frunzelor si asa mai departe, adica tot lucruri facute special ca sa
fie tocite de niste bieti tineri chinuiti fara nici o vina si sa fie imediat dupa
aceea uitate. si ceea ce e mai trist e tocmai faptul ca, atunci cand am terminat
studiile, toti eram dezamagiti si scarbiti pana in maduva oaselor de natura."
Era nevoie prin urmare de un adevarat geniu poetic care sa rupa cu aceasta
manie a clasificarilor si sa readuca in lumea vegetala viata, dragostea si
sexualitatea. Iar revolta impotriva acestui sistem atat de sufocant se produse in
1786, opt ani dupa moartea lui Linnaeus, cand rebelul a aparut: un barbat
inalt si frumos, de treizeci si sapte de ani, care mergea la bai la Carlsbad in
vacante si le intovarasea pe doamnele din familiile inalte in lungi expeditii prin
paduri, in cautare de raritati botanice. Nemultumit de vegetatia care se gasea
la nord de Alpi, barbatul acesta a hotarat sa ia calea sudului si, in cel mai
mare secret, insotit numai de valetul sau credincios, se indrepta spre „tara
unde infloresc portocalii", lasand pentru un timp demnitatile sale de consilier
ducal si director al minelor in ducatul Saxa-Weimar pentru a se desfata cu
frumusetile si cu varietatea vegetatiei meridionale. Aceasta calatorie secreta in
Italia, care venea sa incununeze ani numerosi de asteptare, a constituit unul
din momentele de culme din viata celui mai mare poet pe care l-a dat lumii
poporul german: Johann Wolfgang von Goethe.
in drum spre Venetia el s-a oprit spre a vizita gradina botanica a Universitatii
din Padova. in timp ce se plimba prin mijlocul acestor plante luxuriante, din
care cele mai multe nu cresteau in Germania sa natala decat in sere, Goethe fu
dintr-o data napadit de viziunea poetica datorata de cunoasterea intuitiva a
naturii tuturor acestor plante. Acest fapt avea sa-i dea si un loc de cinste in
istoria stiintelor, ca precursor al teoriei darwiniene cu privire la dezvoltarea
organica, idee atat de putin inteleasa de contemporanii sai incat generatia
urmatoare o si uitase. Dupa celebrul biolog Ernst Haeckel, ar trebui ca Goethe
si Lamarck sa fie asezati „in fruntea tuturor marilor naturalisti care au
elaborat o teorie a dezvoltarii organice si considerati ca ilustri confrati ai lui
Darwin". De-a lungul anilor, Goethe avusese de nenumarate ori ocazia sa
deplanga limitarile pe care le are de suferit studiul lumii vegetale din cauza
unei apropieri pur analitice si intelectuale ce condusese la aparitia spiritului
clasificator al veacului al XVIII-lea si la proliferarea teoriilor fizice la moda, care
supuneau cu naivitate absolut tot ce era pe lume legilor oarbe ale mecanicii.
Pe vremea cand frecventa inca Universitatea din Leipzig, Goethe fusese revoltat
de impartirea arbitrara a actului stiintific in discipline rivale. Pentru el, stiinta
academica exhala miasmele fetide ale unui cadavru cu membrele deja intrate in
putrefactie. Tanarul poet, ale carui versuri sunt impregnate de o atat de
patimasa dragoste fata de natura, era degustat de contradictiile meschine si
caraghioase ale belferilor ruginiti de la universitate. El cauta sa-si

imbogateasca pe alte cai cunostintele si ajunge sa fie pasionat de galvanism,
mesmerism si de experientele electrice ale lui Winkler. inca din copilarie
simtise o adevarata fascinatie fata de electricitate si magnetism si fusese adanc
impresionat de manifestarile atat de ciudate ale polaritatii. Dominat de dorinta
puternica de a patrunde tainele unei creatii si ale unei distrugeri sistematice,
ajunse sa aiba preocupari constante legate de misticism si de alchimie. in felul
acesta ii descoperi pe Paracelsus, Jakob Boehme, Giordano Bruno, Spinoza si
Gottfried Arnold. in special lectura scrierilor lui Paracelsus l-a tulburat
profund, facandu-l sa se gandeasca daca nu cumva ocultismul este mai
apropiat de realitate decat stiinta, tocmai fiindca se axeaza pe realitatea vie, nu
pe liste interminabile de entitati neinsufletite. Dar lucrul cel mai important pe
care l-a deprins din aceste lecturi parcurse cu sufletul la gura a fost ca bogatia
de frumuseti a naturii nu poate fi simtita si aflata decat de acela care gaseste o
cale de comuniune sufleteasca cu ea. intelese ca tehnicile folosite de botanistii
din timpul sau nu ingaduiau cercetarea unei plante ca organism angrenat intrun ciclu de crestere. Era imperios necesara o apropiere in alti termeni de acest
domeniu, astfel incat sa fie studiata mai ales viata plantei. incercand sa obtina
o imagine cat mai limpede si mai completa a unui exemplar vegetal, Goethe isi
luase obiceiul ca in fiecare seara, inainte de a adormi, sa isi imagineze ciclul
complet de dezvoltare, de la care germineaza si pana la samanta rezultata in
urma unui proces de crestere si fecundare.
in minunatele gradini ale Weimarului, in acel Gartenhaus pus la punct de
duce, Goethe incepu sa fie din ce in ce mai pasionat de viata plantelor si
interesul acesta spori si mai mult in urma prieteniei cu farmacistul Wilhelm
Heinrich Sebastian Buchholz, care cultiva o suprafata de teren cu plante
medicinale de un interes aparte.
Cei doi reusira sa puna pe picioare o idee destul de neasteptata: gradina
botanica in micul Weimar. Era o gradina mica, e drept, dar foarte originala si
intocmita cu gust si chibzuinta.
La Padova era insa vorba de cu totul altceva. Aici nu mai era o gradina modesta
si aproape de jucarie, ca la Weimar, ci una din cele mai bogate si mai
impresionante gradini botanice ale timpului. insusi Paracelsus fusese extrem
de impresionat de ce vazuse aici. Goethe remarca in special un palmier si,
observandu-l cu atentie, fu frapat de un anumit lucru: cresterea in evantai a
acestuia constituia o structura completa. De la frunzele simple, in forma de
lance, din apropiere de suprafata solului, si pana la buchetul de frunze
spatulate din care tasnea o ramura plina de flori cu aspect izbitor de exotic,
toate acestea pareau sa prezinte o anumita logica. Analizand atent aceasta
suita de forme de tranzitie, Goethe ajunse la concluzii care mai tarziu aveau sa
constituie unul din punctele de baza ale doctrinei sale asupra metamorfozei

plantelor. intr-o strafulgerare, el intrevazu aici, la Padova, o concluzie a tot ce
se acumulase in mintea sa de-a lungul atator ani pe care-i consacrase
studiului plantelor: palmierul acesta in forma de evantai era dovada vie si
limpede ca toate excrescentele laterale ale plantei erau simple variatii ale unei
singure structuri, frunza.
La cererea calatorului sosit de departe, gradinarul padovan taie din palmierulevantai cateva asemenea excrescente, pe care Goethe le aseza cu grija in
hardaie unde supravietuira multi ani. si, ca o curiozitate, sa amintim ca acel
palmier traieste si azi in gradina botanica din Padova, in pofida atator razboaie
si revolutii care au zguduit lumea.
in baza acestui nou mod de a privi plantele, Goethe ajunse la concluzia ca
natura este in masura sa realizeze formele cele mai diversificate pornind de la
una singura, o forma de baza, care favorizeaza una sau alta din componentele
plantei. „Variatiile formelor plantelor, ale caror particularitati le urmaream de
multa vreme, m-au incitat si m-au facut sa ma gandesc din ce in ce mai
staruitor ca formele in chestiune nu sunt determinate aprioric ci dimpotriva,
au un grad ridicat de mobilitate si flexibilitate, ceea ce le permite sa se
adapteze diferitelor conditii a caror influenta sunt nevoite sa o suporte pe toata
suprafata planetei, modelandu-se si remodelandu-se fara contenire, in functie
de aceste conditii."
Goethe nota de asemenea ca procesul de dezvoltare si de definitivare a formelor
la plante urma un ciclu cuprinzand trei trepte, fiecare din acestea fiind formata
din cate doua etape: expansiunea si contragerea. Expansiunea frunzisului este
urmata de contragerea intr-un caliciu, cu bracteele lui. Apare apoi mirifica
revarsare a petalelor corolei, urmata si ea la randul ei de o noua contragere,
anume in punctul de intalnire a staminei cu stigmatul pistilului. in sfarsit, a
treia expansiune, hipertrofierea tesuturilor sub forma fructului, este urmata de
o contragere a principiilor fecunde in samanta. O data cu incheierea acestui
ciclu in sase etape grupate doua cate doua, partea esentiala a plantei este gata
s-o ia de la inceput.
in lucrarea sa Omul si materia, Ernst Lehrs, dupa o cercetare profunda a
operei lui Goethe, afirma ca exista un alt principiu al naturii implicat in
derularea acestui ciclu, caruia Goethe nu i-a atribuit nici un nume, „desi
altminteri e limpede ca el era pe deplin constient de existenta si de semnificatia
universala a acestui ciclu".
Lehrs umple el golul lasat de Goethe si da acestui principiu numele de
principiul renuntarii. „in viata plantelor, acest principiu este vizibil mai ales
atunci cand dintre frunzele verzi rasare floarea. Trecand de la frunza la floare,
planta sufera o diminuare considerabila a propriei ei vitalitati. Comparata cu
frunza, floarea este o entitate supusa prin excelenta mortii. si totusi, moartea

florii este cu totul alta decat cea a frunzei, care e mai tarzie si mai putin
spectaculoasa. Singurul termen in care am putea exprima complet ideea de
moarte a florii este acela de devenire prin moarte. Observam retragerea vietii,
care s-a manifestat sub forma ei vegetativa, pentru a lasa loc manifestarii unei
forme superioare de viata. Acest principiu poate fi observat si in lumea
insectelor, unde extraordinara si dizgratioasa vitalitate a omizii va da viata
frumusetii fragile si efemere a fluturelui."
Lehrs se arata fascinat de vigoarea fortelor care lucreaza in organismul plantei
atunci cand aceasta trece de la verde la alte culori. Acestea sunt in masura sa
stopeze complet ascensiunea sevei in caliciu, astfel incat seva nu mai aduce in
floare puterile vietii ci sufera o transmutatie completa, iar aceasta nu gradat, ci
brusc.
Dupa ce a izbutit in realizarea acestei capodopere care este floarea, planta
suporta din nou un proces de regres, de data aceasta pentru a se concentra in
micile organe ale fertilitatii. in urma fecundarii rezulta fructul, care incepe sa
se umfle. O data in plus, planta e un organ cu o protuberanta mai mult sau
mai putin vizibila. Acest fapt este urmat de o contragere extrem de pronuntata,
anume aflarea semintei in interiorul fructului. Din acest moment, planta
renunta la orice aparenta exterioara, si inca intr-o asemenea masura incat s-ar
parea ca nu trebuie sa mai ramana de pe urma ei nimic decat o minuscula
graunta de materie organizata. Iar aceasta, in pofida micimii sale, cuprinde in
sine puterea de a da viata unei alte plante, un organism cu totul altul.
Lehrs atrage atentia ca, in urma acestei parcurgeri a treptelor de expansiune si
de contragere, planta scoate la iveala tocmai regula de baza dupa care ii este
organizata existenta. „De-a lungul fiecarei expansiuni, principiul activ al
plantei se manifesta sub o aparenta vizibila; de-a lungul fiecarei contractii,
formele exterioare sunt neglijate pana la abandon, in favoarea a ceea ce am
putea numi o stare de existenta, care este cu atat mai pura cu cat este total
lipsita de forma. Observam astfel cum principiul vital al plantei este absorbit
printr-un fenomen care aminteste ritmul respirator: apare si dispare, domina
materia, pentru ca imediat sa se retraga."
in versatilitatea manifestarilor exterioare ale plantei, Goethe nu vedea decat o
aparenta, astfel incat ajunse la concluzia ca adevarata natura a vietii vegetale
nu aici trebuia cautata, ci la un nivel mult mai profund. Iar aceasta il facu sa
se gandeasca din ce in ce mai mult la faptul ca s-ar putea obtine orice specie
de planta pornind de la una singura.
Aceasta idee a sa era destinata sa transforme radical stiinta botanicii si, de
fapt, intreaga conceptie despre lume, pentru ca aducea cu ea conceptul de
evolutie. Metamorfoza devenise cheia cifrului naturii. Dar daca pentru Darwin
circumstantele exterioare, cum ar fi de exemplu cauzele de ordin mecanic,

influenteaza natura unui organism si prin urmare o modifica, pentru Goethe
modificarile observate reprezinta diferite expresii ale organismului arhetipal
originar (Urorganismus), care are puterea sa imbrace mai multe forme si sa se
stabileasca, la un moment dat, la aceea din ele care se adapteaza cel mai bine
din toate la conditiile de viata oferite de mediul inconjurator. Nu e greu de
observat ca acest concept introdus de Goethe, Urorganismus, este o idee
inrudita cu gandirea platoniciana si transpusa in domeniul unei evolutii
creatoare.
in viziunea lui sir George Trevelyan, nodul filozofiei lui Goethe rezida intr-un
concept metafizic asupra naturii. „Bratul lui Dumnezeu sta deasupra celor in
viata, nu a mortilor. Vointa divina este prezenta in tot ceea ce se dezvolta si se
transforma, neimplicandu-se in ceea ce a capatat deja o forma si a devenit
rigid. Astfel ratiunea, in cautarea elementului divin, se sprijina pe ceea ce deja
a evoluat si a cazut in letargia imobilitatii."
Pe baza observatiei ca fiecare parte a unei plante e rezultatul metamorfozei
unui „organ-frunza" arhetipal, Goethe trage concluzia existentei unei plante
arhetipale sau Urpflanze, principiu hipersensibil capabil sa imbrace miliarde si
miliarde de infatisari diferite, deci o varietate practic nelimitata. Nu e vorba
aici, subliniaza Trevelyan, de o planta unica, ci de o forta care cuprinde in ea
toate formele potentiale ale plantelor. „Toate plantele sunt astfel considerate ca
fiind manifestari specifice ale plantei arhetipale care controleaza intreg regnul
vegetal si pune in valoare imensul talent al naturii in directia zamislirii
formelor. in acest domeniu mai ales, ea este permanent in actiune: inainteaza
si da inapoi, urca si coboara, intra si iese, miscari ciclice si necontenite pe
infinita scara a formelor."
incercand sa-si rezume descoperirile, Goethe ajunsese sa se intrebe: „Daca
toate plantele n-ar fi create pe baza aceluiasi model, atunci de unde as putea
eu sa stiu ca acestea sunt plante?" Plin de fericire, el se simte astfel cuprins de
imensul orgoliu de a putea crea forme cu totul noi in regnul vegetal. intr-o
scrisoare trimisa din Napoli prietenului sau Johann Gottfried von Herder, care
locuia pe atunci la Weimar, el marturiseste: „iti incredintez stirea confidentiala
ca sunt foarte aproape de aflarea secretului crearii plantelor si ca acesta e
lucrul cel mai simplu care se poate inchipui. Planta arhetipala va fi creatia cea
mai stranie de pe intreg pamantul si am presentimentul ca natura insasi ma va
invidia pentru descoperirea asta. Dispunand de acest model si cunoscand si
cheia folosirii lui, vom putea nascoci la infinit plante noi, insa plante in sine.
Asta inseamna ca, chiar daca planta in cauza nu a existat pana acum, ea ar fi
putut sa existe si n-ar fi constat intr-o haina artistica sau poetica de suprafata,
ci ar fi posedat si un adevar interior si caracterul de inevitabilitate. si aceeasi

lege care domneste in acest caz s-ar putea aplica la absolut tot ce inseamna
viata."
Goethe porni sa cerceteze mai in amanunt aceasta idee, „plin de bucurie si de
incantare, cautand cu febrilitate dovezi la Napoli si apoi in Sicilia", aplicand-o
la toate planurile noi pe care le intalnea si tinandu-l permanent la curent pe
prietenul sau Herder cu tot ce gasea nou, „cu tot atata entuziasm cat a produs
si gasirea dinarului de argint pierdut, despre care povesteste parabola din
Evanghelie".
in timpul celor doi ani petrecuti in Italia, Goethe studie si nota amanuntit toate
datele privitoare la aceasta chestiune, executand si numeroase desene si
crochiuri de o precizie impresionanta. „Urmez fara contenire studiile de
botanica, simtindu-ma in permanenta calauzit, indemnat, silit si inlantuit de
interesul pe care mi-l starnesc toate aceste lucruri."
Numai ca la intoarcerea in Germania Goethe descoperi ca noua sa viziune
asupra vietii era cu totul de neinteles pentru compatriotii lui. "La sosirea din
Italia, tara atat de plina de coloritul unei vieti reale, m-am cufundat in
Germania mohorata si stearsa, schimband interesul meridional pe unul
plumburiu si lugubru. Prietenii mei, fara sa ma intareasca in convingerile mele
si sa ma stranga la piept, ma facura sa ma simt cuprins de cea mai adanca
disperare. Bucuria si entuziasmul meu in fata unor lucruri care lor le erau
cunoscute doar vag, daca nu cumva chiar deloc, amaraciunea si durerea pe
care le simteam la amintirea minunatelor zile din Italia, acum pierdute pentru
mine, toate lucrurile acestea pareau ca-i ofenseaza. N-am intalnit nicaieri nici o
umbra de simpatie, nimeni nu parea ca-mi intelege cuvintele. Aceasta situatie
era inacceptabila si simturile mele se revoltau numai la ideea ca m-as putea
resemna. Din fericire, moralul a inceput dupa un timp sa mi se refaca si nu mam mai lasat coplesit de indiferenta si ostilitatea din jurul meu."
Goethe isi rezuma ideile intr-un prim eseu intitulat Metamorfoza plantelor, in
care scotea in evidenta „fenomenele specifice si cu numeroase fatete care se
produc in minunata gradina a Universului, urmand un principiu general de o
mare simplitate" si sublinia metoda naturii „care, conformandu-se unor legi
precise, produce o structura vie care este modelul a tot ceea ce inseamna
frumos".
Acest eseu avea sa dea nastere unei noi discipline fundamentale, morfologia
plantelor, insa era redactat intr-un stil ezoteric, cu totul diferit de cel practicat
in scrierile cu caracter stiintific ale timpului. Autorul nu adancea ideile pana la
ultimele concluzii posibile, ci lasa deschisa calea unor interpretari din partea
cititorilor sai. Numai ca lucrarea ii pricinui noi deceptii. Editorul care ii publica
in mod obisnuit scrierile refuza s-o accepte, motivand ca pentru el si pentru
toata lumea Goethe era un om de litere, nu unul de stiinta. Cu mare greutate,

marele poet reusi sa gaseasca un alt editor, insa avu mahnirea sa constate, la
aparitia cartii, ca aceasta trece neobservata, atat de marele public cat si de
botanisti, ceea ce-l facu sa comenteze cu amaraciune: „Publicul are pretentia
ca fiecare om sa se limiteze la propriul lui camp de activitate. Nimeni si nicaieri
nu poate admite ca stiinta si poezia ar putea avea ceva comun. Oamenii au
uitat ca stiinta a aparut desprinzandu-se din poezie si nu-si pot imagina cum
s-ar putea uni iarasi cu folos aceste doua activitati, la un nivel superior celui
din antichitate si in asa fel incat fiecare din ele sa aiba de castigat."
Mai comise si imprudenta de a oferi exemplare din mica lui carte unor
persoane cu care nu se afla in relatii de prietenie stransa, ceea ce avu drept
urmare comentarii indiscrete si malitioase din partea acestora. „Nimeni nu a
indraznit sa accepte maniera mea de exprimare. Este cumplit de dureros sa
constati ca nu esti inteles, dupa atatea eforturi si cercetari febrile, mai ales
cand tu insuti nutresti convingerea ferma si lucida ca ai dreptate. Sa vezi cum
zilnic se repeta sub ochii tai aceeasi eroare pe care tu ai reusit cu mare
greutate s-o eviti, asta mi se pare un lucru in stare sa scoata din minti pe
oricine. Nimic nu e mai penibil decat sa vezi cum lucruri care ar fi trebuit sa te
apropie de semenii tai, mai ales de oamenii informati si inteligenti sapa,
dimpotriva, intre ei si tine o prapastie de netrecut."
Marelui poet Friedrich Schiller, cu care se imprietenise de curand, Goethe ii
explica plin de verva teoria sa privitoare la metamorfoza plantelor, schitand cu
pana pitoresti desene explicative ale unei plante simbolice. „Schiller asculta si
privi cu un interes enorm, intelese absolut tot, dar la sfarsit clatina din cap si
imi spuse: „Asta nu e o experienta, e o idee"."
Surprins si chiar putin iritat de aceasta reactie, Goethe reusi totusi sa se
consoleze si raspunse: „E minunat ca pot avea idei fara sa-mi dau seama de
asta si mai ales ca le am sub ochi". in urma acestei discutii, Goerthe isi forma
convingerea de ordin filozofic ca ideile trebuie sa fie total independente de
spatiul si timpul in care sunt concepute, in timp ce experienta este esential
limitata de spatiu si timp. „Notiunea de simultan si aceea de succesiv sunt prin
urmare strans legate intr-o idee, in timp ce in experienta ele sunt total
separate."
A fost nevoie sa se scurga mai bine de un sfert de secol, pana dupa Congresul
de la Viena, pentru ca notiunea de metamorfoza a plantelor sa inceapa sa
patrunda, la inceput timid iar mai apoi din ce in ce mai curajos, in diferite
texte de botanica si in alte lucrari, dar pana la acceptarea ei fara rezerve de
catre botanisti aveau sa treaca mai bine de trei decenii. Cand eseul lui Goethe
incepu sa se raspandeasca in Franta si in Elvetia, castigand teren si
convingand din ce in ce mai rapid mediile stiintifice de temeinicia sa, lumea fii
descumpanita de descoperirea ca tocmai un poet, „care de regula se preocupa

de chestiuni morale, asociate sentimentelor, puterii si imaginatiei, poate face o
descoperire de o asemenea anvergura, care practic rastoarna tot ce stiam noi
pana acum".
Spre sfarsitul vietii, Goethe imbogateste stiinta botanicii cu o noua idee
fundamentala. Cu o generatie inainte de Darwin, el intelesese ca vegetatia are
tendinta sa creasca in doua directii diferite: vertical si in spirala. Cu
exceptionala sa intuitie poetica, Goethe denumeste linia verticala, cu forta ei
purtatoare, crestere masculina, in timp ce cresterea in spirala, greu de
observat in perioada dezvoltarii tulpinii, dar foarte vizibila in timpul infloririi si
aparitiei fructului, a numit-o crestere feminina.
Iata justificarea acestei interpretari, data chiar de Goethe: „Cand vom intelege
pe deplin ca sistemul vertical e indiscutabil masculin iar cel orizontal feminin,
fara putinta de tagada vom fi in masura sa patrundem principiul fundamental
al existentei androgine, caracter valabil pentru toata fiinta plantei, de la
extremitatea radacinii si pana la varful ultimei frunze. in decursul
transformarilor care insotesc in mod firesc cresterea, aceste doua sisteme sunt
separate, luand cursuri opuse, dar se intalnesc din nou la o scara superioara."
Viziunea de ansamblu a lui Goethe asupra semnificatiei celor doua principii,
masculin si feminin, care se opun spiritual unul altuia in univers este
grandioasa. Faptul ca radacina unei plante se indreapta fara gres spre
adancurile pamantului, in cautarea intunericului si a umiditatii, in timp ce
tulpina sau trunchiul se inalta in directia opusa, cautand lumina si aerul, i se
parea ca tine de o adevarata magie. Cautand o explicatie, Goethe ajunse la
extraordinara ipoteza a existentei unei forte inverse sau opuse celei de
gravitatie descoperite de Newton, cu alte cuvinte forta de ascensiune.
Fascinat de incredibila intuitie a lui Goethe, Lehrs afirma: „Newton ne-a
explicat de ce cade marul din pom - sau cel putin se considera ca el ne-a
explicat acest fapt; dar el nu si-a pus niciodata intrebarea cum se explica
fenomenul opus, fiindca aici sta de fapt adevarata cheie a problemei: cum a
ajuns marul sa se afle la o asemenea inaltime?"
Aceasta ipoteza avea sa il conduca pe Goethe spre o viziune uluitoare: globul
terestru este inconjurat si strapuns de un camp de forte opus sub toate
aspectele campului gravitational. Lehrs sustine in continuare: „Orice camp de
gravitatie isi pierde din intensitate odata cu cresterea distante care ne separa
de centrul sau. La fel stau lucrurile, numai ca in sens invers, cu campul
ascensional, a carui intensitate descreste pe masura ce ne departam de
periferie si ne apropiem de centru. Acesta este motivul pentru care lucrarile
„cad" sub actiunea atractiei terestre si „se ridica" datorita acestei forte
ascensionale, opusa celei dintai".

Lehrs adauga ca daca nu ar exista un camp de forte care sa actioneze dinspre
periferia cosmosului spre interior, intreg continutul material al planetei noastre
s-ar vedea redus, datorita fortei de gravitatie, la dimensiunile unui varf de ac.
Dimpotriva, daca asupra sa ar actiona numai forta opusa, adica cea
ascensionala, globul terestru s-ar pulveriza imediat in spatiu, nemaiexistand
forta de atractie gravitationala care sa mentina ca forma unitara si stabila. „Ca
si in cazul fenomenelor vulcanice, materia consistenta este aruncata in sus de
forta ascensionala, dar miscarea este limitata de forta de gravitatie; la fel stau
lucrurile cand, in timpul unor descarcari electrice fulgerul se indreapta spre
pamant datorita propriei sale greutati".
Goethe a murit la 22 martie 1932, cu douazeci si sapte de ani inainte ca
Darwin sa emita principiul evolutiei speciilor. Era considerat in unanimitate cel
mai mare poet german si poate cel mai mare geniu poetic si filozofic al omenirii
din toate timpurile, capabil sa imbratiseze practic orice domeniu de activitate
umana legat de cunoastere. Numai ca, lucru care azi ne surprinde, in materie
de stiinta era considerat, tot in unanimitate, un diletant. O specie vegetala a
primit in cinstea sa, numele de Goethea, iar un mineral a fost botezat goethit,
numai ca aceste omagii erau aduse mai curand stralucitului om de litere decat
savantului. Gheata s-a spart destul de greu. La inceput, i s-a recunoscut
meritul de a fi introdus el cel dintai termenul de morfologie botanica, folosit in
mod curent pana astazi si probabil foarte mult timp si de acum inainte. Apoi a
inceput sa se vorbeasca despre meritele sale in alte domenii: descoperirea
originii vulcanice a multor formatiuni muntoase, intemeierea primelor statii
meteorologice, ideea de a lega Golful Mexic cu Oceanul Pacific si chiar
intentiile, nerealizate, de a construi vapoare cu aburi si masini zburatoare.
Numai cea mai de seama din contributiile lui la dezvoltarea stiintei, aceea din
domeniul botanicii, a fost mult timp ignorata, avand nevoie de aparitia teoriei
lui Charles Darwin pentru ca oamenii sa-si aminteasca de ea. Dar si atunci a
fost rau inteleasa, ceea ce l-a facut pe Rudolf Steiner sa scrie cu un secol mai
tarziu: „Fara indoiala ca Darwin a pornit de la aceleasi observatii ca si Goethe
atunci cand s-a gandit ca formele exterioare ale speciilor, incluzand aici si
omul, nu sunt fixe si nici macar constante. Dar concluziile la care au ajuns cei
doi mari ganditori difera esential. in timp ce Darwin considera ca toata natura
organismului este cuprinsa in realitate in formele exterioare si a tras de aici
concluzia ca in viata planetei noastre nu exista absolut nimic care sa nu fie
supus legilor evolutiei, Goethe a mers mult mai departe si a aratat ca sub
forma exterioara variabila se ascunde un principiu constant, care trebuie
cautat."

8. PLANTELE SUNT PERSOANE FOARTE CUMSECADE
Ideile poetice ale lui Goethe, care vedea in spatele formei materiale a plantelor o
esenta spirituala, au produs o impresie adanca asupra unui medic si profesor
de fizica de la Universitatea din Leipzig, anume Gustav Theodor Fechner, care
si-a adus o contributie de mare valoare la masurarea curentilor electrici si la
perceptia culorilor. Pana in 1839, Fechner nu fusese niciodata interesat de
viata plantelor, insa in acest an incepu sa studieze intens un fenomen observat
de el, anume faptul ca orice imagine mai intarzie pe retina timp de o fractiune
de secunda dupa disparitia ei fizica. in speranta de a descoperi natura
impresiilor vizuale, incepu sa faca o experienta inedita, des repetata: sa fixeze
soarele cu ochiul liber. Numai ca in foarte scurt timp isi dadu seama cu groaza
ca astfel se declansase un proces de orbire extrem de rapid, care in cateva zile
fu complet. Epuizat de munca si nefiind in stare sa suporte ironiile colegilor si
ale cunoscutilor, chiar mascate sub haina perfida a compasiunii, Fechner se
izola in casa, intr-o penumbra permanenta, rugandu-se lui Dumnezeu sa-l
vindece redandu-i vederea.
Dupa trei ani incepu din nou sa zareasca slab, ca prin sita, astfel incat intr-o
dimineata frumoasa de primavara iesi din casa, pentru prima oara dupa atata
amar de timp. in timp ce se plimba fericit pe malul unui rau, avu brusc
sentimentul puternic ca plantele si arborii de pe marginea apei erau inzestrate,
dupa propria lui expresie, cu suflet. „Cum stateam in picioare pe mal si
priveam o floare, i-am vazut sufletul inaltandu-se din muguri si plutind in
ceata usoara din jur pana cand aceasta forma spirituala s-a conturat limpede
deasupra ei. Poate ca sufletul acesta voia sa stea pe acoperisul „casei" sale, ca
sa se bucure cat mai mult de soare. Se credea nevazut de nimeni, astfel incat
aparitia unui copil care venea in fuga l-a speriat."
Din experienta aceasta inedita s-a nascut o carte, Nanna sau viata sufletului
plantelor, publicata in 1848 la Leipzig. Cu toate ca a starnit adversitati violente
printre confratii lui Fechner, care s-au straduit la unison s-o desfiinteze ca pe o
aglomerare de elucubratii lipsite de bun-simt, cartea s-a bucurat de o
asemenea popularitate in randurile marelui public, incat peste trei sferturi de
veac inca mai era reeditata cu regularitate, fiecare editie noua epuizandu-se
intr-un timp record.
in introducere, Fechner arata ca titlul cartii a fost ales pur si simplu la
intamplare. La inceput el se gandise la numele de Flora dupa zeita romana a
florilor, sau la acela de Hamadruas, in cinstea nimfelor copacilor care, dupa
credinta elinilor, traiau atata timp cat traia si copacul locuit de fiecare din ele,
dar la prima varianta a renuntat din cauza rezonantelor prea botanice, iar la a
doua fiindca s-a terriut de emfaza clasica si antica pe care o sugera.

intr-o zi, citind o carte cu mituri ale vechilor germani, Fechner dadu de o
legenda dupa care Balder, zeul luminii, a surprins-o goala pe floarea-zeita
Nanna in timp ce aceasta se imbaia in apa limpede a unui rau si s-a indragostit
de ea nebuneste, asemeni lui Acteon care, pe meleagurile grecesti, o spionase
in imprejurari asemanatoare identice pe Diana, zeita vanatorii. Numai ca, in
timp ce Diana il pedepsise pe cutezatorul Acteon prefacandu-l in cerb si facand
astfel sa fie sfasiat de propriii lui caini de vanatoare, pe cetoasele pamanturi
teutonice incidentul similar avusese un deznodamant mult mai uman, anume
casatoria lui Balder cu frumoasa Nanna, cu alte cuvinte cununia Luminii cu
Florile.
Fechner, medic si fizician, avea si cunostinte foarte solide in materie de filozofie.
Cand intelese ca plantele aveau nu numai o viata fiziologica ci si una
spirituala, abandona fizica si se dedica, de data aceasta cu mare ardoare,
studiului filozofiei, ajungand sa ocupe o catedra de filozofie la Universitatea din
Leipzig chiar in 1848, anul aparitiei cartii care l-a facut celebru. Scrisese deja
doua lucrari legate de filozofie, Mic tratat asupra vietii de dupa moarte,
publicat postum la Dresda in 1936, si Anatomia comparata a ingerilor, un
tratat atat de cutezator si de nonconformist incat nu avusese curajul sa-l
semneze cu numele sau real, ci recursese la pseudonimul de dr. Misses.
in Mic tratat..., Fechner sustine ca viata omeneasca ar cuprinde trei stadii
distincte: primul ar consta intr-un somn netulburat de absolut nimic, care
dureaza din momentul conceptiei si pana la nastere; al doilea ar fi o stare de
semitrezie, de la nastere si pana in clipa mortii, iar al treilea, etern si
caracterizat printr-o luciditate absoluta, ar incepe o data cu moartea fizica.
Anatomia comparata a ingerilor cuprinde viziunea sa asupra evolutiei: de la
treapta inferioara a existentei pamantene, cea a organismelor monocelulare, se
ajunge la om, situat pe treapta cea mai de sus a vietii terestre, dupa care
urmeaza viata cu adevarat superioara, intruchipata in ingeri, care ar fi capabili
sa perceapa gravitatia universala cu aceeasi usurinta cu care muritorul
percepe lumina si care comunica intre ei nu cu semnale acustice, ci cu ajutorul
unor simboluri luminoase.
Fechner afirma cu tarie in prefata noii sale carti, Nanna, ca viziunea noastra
asupra naturii se va modifica sau nu, in functie de acceptarea de catre noi a
faptului ca plantele sunt inzestrate cu suflet, intocmai oricarei fiinte
miscatoare. Daca omul admite existenta lui Dumnezeu ca ziditor a tot ce exista,
omniprezent si omniscient, atunci absolut nimic din tot ce cunoastem noi nu
poate scapa vointei lui. Prin urmare, conchide Fechner, spiritul universal nu
poate privi cu mai putina fermitate asupra naturii decat asupra fiintei omenesti
si in mod necesar dirijeaza si fenomenele din natura asa cum face cu oamenii.

Extraordinara sa intuitie si rigoarea rationamentelor l-au condus pe Fechner la
concluzii pe care abia experientele lui Bose de peste trei sferturi de secol le vor
confirma stiintific. Daca plantele, spune el, au o viata si un suflet - lucru pe
care el nu-l pune o clipa la indoiala - atunci indiscutabil ca trebuie sa fie
inzestrate cu un sistem nervos, care s-ar putea sa se afle disimulat in straniile
fibre in spirala din tesuturile vegetale. Depasind limitele fiziologiei mecaniciste
care face ravagii pana in zilele noastre, Fechner se referea la niste „nervi
spirituali" raspanditi in univers, a caror manifestare ar constitui legatura intre
toate corpurile ceresti, nu prin „funii lungi", ci printr-o „panza tesuta din
lumina" si cuprinzand in ea forte pe care omul inca nu le poate cunoaste.
in viziunea lui Fechner, sufletul primeste senzatiile intr-un mod asemanator
celui in care paianjenul ia cunostinta de influentele exterioare prin intermediul
panzei sale. Parerea lui este ca trebuie acceptata ideea ca plantele dispun de
un sistem nervos, intrucat numai ignoranta oamenilor face ca existenta
acestuia sa nu fie recunoscuta. Nu li se poate pune plantelor in seama o
asemenea deficienta.
insa acest sistem nervos al plantei nu este mai legat de psyche-ul unei plante
decat este legat trupul omului de suflet. Suflet si psyche domnesc pretutindeni
intr-un mod difuz, fiind insa separate de toate organele pe care le guverneaza.
„Nici unul din madularele mele nu e in stare sa isi inteleaga propria lui conditie
- scrie Fechner - numai eu, adica spiritul intregului trup, sunt in masura sa
inteleg tot ce se intampla cu mine." Din punctul lui de vedere este vorba aici de
doua infatisari ale aceleiasi realitati, spiritul care apare in mod subiectiv si
trupul perceput obiectiv, asa cum un arc de cerc este fie concav, fie convex, in
functie de locul din care este privit, din interiorul sau din exteriorul lui.
Confuzia care cuprinde pe multi provine tocmai din faptul ca este foarte dificil
de inteles si de sustinut existenta simultana a ambelor puncte de vedere. La
baza filozofiei „animate" a lui Fechner sta axioma ca tot ce traieste inseamna
una si ca viata nu ia forme variate decat in scopul obtinerii diversitatii. Binele
cel mai inalt si scopul suprem al oricarei actiuni se afla nu in atingerea fericirii
maxime de catre individ, ci de toti, declara Fechner, care stabileste in cest
principiu fundamentul conceptiei sale morale.
Spiritul fiind pentru el o universalitate ateista, Fechner considera inutil sa se
refere la suflete ca fiind entitati cu totul individuale, indiferent ca e vorba de
fiinte omenesti sau de plante. Totusi, acestea constituiau singurele criterii
pentru recunoasterea altor suflete si pentru a se face recunoscute de ele prin
semne fizice exterioare. Fechner sustinea de asemenea ca numai sufletul poate
constitui adevarata libertate a oricarui individ, ceea ce a iritat teribil intreaga
scoala behaviorista din psihologia zilelor noastre.

Faptul ca planta este fixata in pamant prin radacini face ca ea sa se bucure
indiscutabil de mai putina libertate in miscari decat un animal, recunoaste
Fechner, numai ca, observand-o cu atentie, vedem cum miscarile ramurilor, ale
frunzelor sau ale carceilor, intreaga ei conduita se aseamana izbitor cu aceea a
unui animal care-si scoate ghearele ca sa-si insface prada sau care se
pregateste sa fuga din fata unei primejdii.
Cu un secol inainte ca rusii sa demonstreze ca plantele isi pot controla
propriile necesitati cu ajutorul instrumentelor pe care li le pun la dispozitie
oamenii, Fechner isi punea intrebarea: „De ce sa fim siliti sa credem ca o
planta ar putea fi mai putin constienta de foamea sau de setea ei decat este un
animal? Animalul va porni in cautarea hranei sau a apei cu intregul sau corp,
deplasandu-l, in timp ce planta va intreprinde aceleasi actiuni, insa numai cu
o parte a corpului ei, pe care o dirijeaza nu cu ajutorul ochilor sau al nasului,
sa spunem, ci cu ajutorul unor alte simturi."
Lui Fechner i se parea ca „doamnele plante", cum ii placea lui sa le numeasca,
aceste fiinte care-si petrec viata in locul unde au prins radacini, s-ar putea
intreba pe buna dreptate de ce bipedele umane sunt intruna cuprinse de atata
agitatie. „in afara de sufletele fapturilor care alearga, urla furioase si devoreaza
cu lacomie, de ce sa nu admitem si odihnitoarea idee a celor care infloresc
cuminti si linistite, isi raspandesc cu generozitate parfumurile, isi potolesc
setea cu picaturile curate de roua si isi satisfac cele mai puternice instincte pur
si simplu inmugurind?" si tot Fechner se intreaba daca nu cumva plantele ar
putea comunica intre ele cu ajutorul parfumurilor lor, fiecare luand astfel
cunostinta de existenta celorlalte intr-un mod infinit mai delicat decat oamenii,
a caror trancaneala artagoasa cuprinde aproape intotdeauna si o doza mai
mare sau mai mica de agresivitate - aici facand exceptie, bineinteles,
indragostitii, care se aseamana intrucatva cu florile tocmai prin gingasia
cuvintelor si a parfumurilor folosite fara zgarcenie.
Drept care, Fechner se simte indreptatit sa scrie: „La plante, din interior vine
vocea si tot din interior vine si parfumul. Asa cum oamenii se recunosc pe
intuneric datorita timbrului vocii, tot asa si plantele se recunosc una pe
cealalta dupa parfumul fiecareia. Fiecare din ele poarta in sine sufletul
stramosilor ei."
El compara florile lipsite de parfum cu animalele singuratice care traiesc izolate
prin codrii, in timp ce plantele cu miros puternic care se aseamana, spune el,
cu animalele dominate de instincte puternice.Tot el se intreaba: dupa toate
probabilitatile, nu are corpul omenesc ca scop si emiterea de compusi de
carbon, care sa ajute viata vegetala? si nu se ofera el drept hrana acestei vieti
dupa ce moare? Florile si pomii se hranesc cu trupul omului si ii amesteca

resturile cu pamantul, cu apa si cu lumina, transformand aceste triste
ramasite in cele mai minunate forme si culori.
Acest „animism" al lui Fechner, care ii ridica in cap aproape intreaga lume
stiintifica a Germaniei din vremea sa, se regaseste si intr-o alta carte, publicata
la doi ani dupa Nanna. Este vorba de o teorie care sustine, cu mult timp
inainte de nasterea fizicii moleculare, ca atomii sunt centre de energie pura si
elementele cele mai de jos ale unei riguroase ierarhii spirituale. Peste inca un
an, Fechner publica Zendavesta, lucrare al carei titlu e inspirat din textele
vechilor magi care sustineau ca supremul lor sef religios, Zarathustra, ii
invatase pe oameni sa cultive plantele comestibile care sunt si astazi baza
alimentatiei noastre. Zendavesta lui Fechner poate fi considerata drept primul
manual de agricultura, fiind declarata de filozoful american William James „o
carte sublima datorata unui geniu sublim". Filozofia complexa si fascinanta
expusa in paginile acestei carti cuprinde, printre altele, conceptul de „energie
mentala", care a deschis calea cercetarilor lui Sigmund Freud si fara de care
psihanaliza n-ar fi putut lua nastere.
Desi incercase cu atata eroism sa edifice ceea ce contemporanii sai numeau,
asemeni unora din filozofii de azi, „o viziune idealista asupra realitatii", el s-a
silit in permanenta sa concilieze propria sa gandire cu metodologia stiintelor
moderne in spiritul carora fusese el insusi educat.
Poate tocmai acesta a fost motivul pentru care medicul si fizicianul din Leipzig,
considerat ca fiind unul din ganditorii cei mai nestatornici ai intregului veac al
XlX-lea, era in realitate un observator atat de minutios al detaliilor din lumea
vegetala care il inconjura.
in Nanna, el declara organele sexuale ale plantelor drept neasemuite minuni de
frumusete, spre deosebire de Saint-Paul, care le gasea respingatoare la om si la
toate mamiferele. Fechner descrie cu un netagaduit lirism mijloacele folosite de
plante pentru a starni insectele si a le face sa se furiseze in organele lor
genitale pentru a bea nectarul ascuns acolo si sa faca astfel sa cada polenul
fertilizator peste stigmatele pistilului.
Fechner se extazia in fata perfectiunii, a ingeniozitatii si a vicleniilor de care
dau dovada plantele atunci cand trebuie sa se reproduca: papadia abia
asteapta sa fie atinsa, fie si numai de o boare de vant, pentru a elibera un mic
nor de seminte minuscule pe care curentii de aer le pot purta pana la departari
uneori impresionante - artarul produce seminte elicoidale care pornesc
rasucindu-se prin aer la cea mai usoara adiere; pomii roditori ademenesc
oamenii; animalele si pasarile care le transporta semintele uneori pana la mari
distante eliminandu-le laolalta cu dejectiile ce vor constitui un ingrasamant
natural de cea mai ridicata valoare nutritiva pentru viitoarea planta - nuferii
vivipari si multe din ferigi reproduc la suprafata frunzelor lor plante mici dar

care imita perfect originalul. Ideea ca extremitatile atat de sensibile ale
radacinilor unei plante poseda un simt sigur de orientare il umplea de fiori, ca
si faptul ca la plantele agatatoare carceii porniti in cautarea unui suport
descriu in aer cercuri perfecte.
Soarta a vrut ca lucrarile lui Fechner sa nu fie luate de nimeni in serios mult
timp, fiind privite si azi cu oarecare suspiciune de istoricii stiintelor. si aceeasi
soarta a vrut ca un altul, autor al unor lucrari la fel de socante pentru
contemporanii sai, sa fie ascultat si sa reuseasca sa convinga. Acesta era un
englez a carui viata a avut un curs destul de asemanator cu cea a lui Fechner
si care a avut si el curajul sa sustina ca in plante salasluieste o putere
misterioasa care se caracterizeaza prin sensibilitate si inteligenta. Dupa
publicarea in 1859 a lucrarii sale de capatai, Despre originea speciilor, Charles
Robert Darwin si-a consacrat cea mai mare parte a celor douazeci si trei de ani
pe care ii mai avea de trait nu numai elaborarii si perfectionarii teoriei sale
privitoare la evolutie, ci si studiului aprofundat al comportamentului plantelor.
in Puterea miscarii la plante, publicata cu putin inainte de moartea sa, Darwin
elaboreaza ideea ca obiceiul unora din vegetale de a se misca intr-un anumit fel
in anumite momente ale zilei este o mostenire comuna plantelor si animalelor.
Lucrul care frapeaza cel mai mult pe cel ce observa aceasta similitudine este,
scrie el, „localizarea sensibilitatii lor si transmiterea unei influente dinspre
partea stimulata spre o alta, care actioneaza in consecinta". Dar el nu merge
pana acolo incat sa afirme ca plantele ar fi dotate cu un sistem nervos, iar asta
nu din prudenta ci pentru simplul fapt ca nu se gandise la asa ceva. Totusi il
preocupa intens faptul ca plantele par sa fie inzestrate cu o anumita capacitate
senzitiva. in ultima fraza a voluminoasei sale lucrari, referindu-se la
proprietatile radiculei unei plante, adica acea parte a embrionului din care se
va dezvolta radacina principala, Darwin declara cu multa indrazneala: „Nu este
chiar cu totul exagerata afirmatia ca extremitatea radiculei actioneaza asemeni
creierului unui animal inferior: creierul, localizat la extremitatea anterioara a
corpului, primeste impresiile organelor senzoriale si dirijeaza in consecinta
anumite miscari, in functie de impresiile primite."
intr-o lucrarea publicata mai inainte, Fertilizarea la orhidee, aparuta in 1862,
unul din studiile cele mai complete si mai remarcabile aparu mai tarziu unde
Darwin explica in termeni
stiintifici felul in care aceste plante neobisnuite sunt fecundate de insecte.
Cunostintele sale legate de acest subiect erau rodul a numeroase ore petrecute
in mijlocul florilor si al observarii cu infinita rabdare a acestui proces de
fecundare. Dupa mai bine de douazeci de ani de experimente staruitoare
asupra a cincizeci si sapte de specii de plante, Darwin ajungea sa descopere ca
produsele unei polenizari incrucisate erau mai numeroase, de dimensiuni mai

mari, mai grele, mai viguroase si mai fertile, chiar in cazul speciilor care in mod
obisnuit recurg in autofecundare, iar aceasta observatie i-a ingaduit sa
inteleaga si secretul unei atat de mari productii de polen. Desi sansa este
infima, doar de unu la un milion, plantele prizoniere ale propriilor lor radacini
incearca totusi sa-si incruciseze polenul cu cel al unui exemplar departat,
pentru ca urmasii astfel zamisliti sa capete ceea ce s-a numit de atunci o
„vigoare hibrida,,. in legatura cu acest fapt, Darwin scrie: „Avantajul unei
fecundari incrucisate decurge nu din cine stie ce virtuti misterioase care s-ar
ascunde in simpla unire a doi indivizi ce nu se aseamana decat putin, ci din
faptul ca elementele lor sexuale s-au diferentiat intr-o anumita masura din
cauza ca acesti indivizi au fost supusi, de-a lungul generatiilor anterioare, unor
conditii diferite care le-au impus schimbari ce pot fi numite spontane".
Teoria evolutiei si a selectiei naturale emisa de Darwin lasa sa se intrevada
existenta unui factor nou, altul decat hazardul considerat pana atunci ca
jucand un rol precumpanitor. Daca acest nou factor se supunea sau nu vointei
omenesti, asta constituia obiectul extraordinarei etape care avea sa urmeze.
in 1892, la zece ani dupa moartea lui Darwin, in Statele Unite s-a starnit o
valva nemaipomenita in urma publicarii unui catalog de numai cincizeci si
doua de pagini intitulat Creatii noi de fructe si flori, avand ca autor pe
proprietarul unei pepiniere din Santa Rosa, statul California. Publicul era pur
si simplu fascinat de cartulia aceasta, care se deosebea esential de alte
asemenea aparitii editoriale: in timp ce celelalte cuprindeau, printre sutele de
oferte, doar cateva noutati care se puteau numara pe degete, catalogul acesta
nu continea nici macar o planta cunoscuta.
Printre minunile horticole cuprinse in paginile sale citam: o varietate de nuc
gigantic, cu un lemn extrem de dur, dar care crestea cu rapiditatea speciilor cu
lemnul moale si spongios si care in numai cativa ani ajungea atat de gros incat
ascundea in spatele lui o casa de dimensiuni normale; o margareta uriasa
purtand numele de Mount, cu petale imense de o albeata ca de zapada; un mar
cu fructele dulci pe o parte si acre pe partea cealalta; o planta la fel de ciudata
hibrid de capsun si zmeur care, desi nu dadea mladite, ii innebunea pe
sustinatorii selectiei naturale mai rau decat daca li s-ar fi infatisat rodul
incrucisarii dintre o gaina si un huhurez.
Catalogul acesta ajunse si la Amsterdam, adica la mai bine de zece mii de
kilometri de locul unde vazuse lumina tiparului, si atrase atentia profesorului
Hugo de Vries, un genetician care avea sa ramana in istoria stiintei prin teoria
asupra mutatiilor, elaborata de el in prelungirea operei lui Charles Darwin.
Botanistul olandez fu si el frapat, ca toata lumea, de puterea unui om de a
introduce in viata planetei noastre specimene botanice la care natura niciodata
nu se gandise. Vrand sa-si satisfaca aceasta legitima curiozitate, pomi intr-o

calatorie peste ocean, pana in indepartata Californie, pentru a-l cunoaste
personal pe inventivul proprietar al pepinierei si a se convinge cu ochii lui cum
stau lucrurile.
il cunoscu pe creatorul nemaipomenitelor specimene, care se numea Luther
Burbank. Pe pajistea din fata casei acestuia se inalta unul din nucii care
provocasera atata framantare, de dimensiuni mult mai mari decat un specimen
din varietatea persana care avea de patru ori varsta lui. in apropiere se afla un
araucaria, caruia nu i-ar fi fost prea greu sa ucida pe loc un trecator
imprudent trantindu-i in cap unul din fructele sale in greutate de peste zece
kilograme. Aici, la ceea ce putem numi locul de munca al lui Burbank, nu
exista nici urma de biblioteca intesata cu lucrari de specialitate sau de
laborator utilat cu echipamente modeme. Stapanul locului nu dispunea nici
macar de un caiet, ci isi lua note pe cate un petic de hartie care ii era la
indemana, fie rupt dintr-un sac, fie din vreun plic mai vechi pe care il gasea
intamplator prin buzunare. Profesorul de Vries, naucit, fiindca el se asteptase
sa dea aici peste munti de dosare cuprinzand date si observatii notate cu grija
si gasea mai putin decat ar fi gasit in casa celui mai dezordonat fermier
olandez, incepu sa-l bata la cap cu adevarata indarjire pe Burbank, in
speranta ca va reusi sa afle cate ceva despre secretele acestuia, pe care nu avea
cum sa le afle din lectura registrelor si a dosarelor cu date. Banuia ca
extraordinarele performante ale fermierului se bazau pe „un factor de
concentrare si de eliminare rapida a ceea ce nu era esential". Numai ca
Burbank ridica din umeri si, intrebat de exasperatul de Vries cum se descurca
fara laborator, ii dadu un raspuns care pur si simplu l-a stupefiat pe olandez:
„Laboratorul il am in cap".
Fireste ca sentimentul acesta al oaspetelui nu diferea prea mult de cele ale
sutelor de confrati americani care, in lipsa unei explicatii rationale a metodelor
lui Burbank, trasesera pana la urma concluzia ca la mijloc era un caz de magie
sau de sarlatanie nemaipomenit de bine manuita. Sa adaugam ca Burbank nu
facea absolut nimic spre a [...], ba, mai mult decat atat, in 1901 el avea sa
declare la congresul floricuitorilor de la San Francisco: „Munca de capetenie a
botanistilor de pe vremuri si a celor de astazi consta in studierea si fortficarea
mumiilor vegetale, adica a unor biete ramasite uscate din care sufletul a plecat
de mult. Dumneavoastra va place sa va impaunati ca speciile pe care le
clasificati si le stabiliti ifraneavoastra sunt mai sigure si mai vesnice decat toate
cate ni le-am putea noi inchipui ca s-ar afla pe lume sau in ceruri. Dar eu miam dat seama ca prostiile astea nu fac doi bani, fiindca uite ca plantele se
dovedesc mai maleabile in mana omului decat e lutul intre nalniele olarului
sau pasta pictorului pe paleta lui, unde le amesteca si le combina cum vrea el,
asa ca o planta poate fi modelata neinchipuit de usor. Daca stii cum sa te porti

cu ea, atunci iti ofera forme si culori pe care n-o sa fie in stare sa le egaleze nici
cei mai mari pictori sau sculptori, oricat de talentati ar fi dumnealor."
Nu e greu de inteles ca asemenea declaratii umpleau de ura si faceau sa
spumege toate spiritele marginite, numai ca de Vries era un om cu totul altfel
croit decat majoritatea contemporanilor sai. Realizarile lui Burbank ii pareau
inegalabile si il considera pe acesta un indiscutabil geniu. Comentand dupa
aceea rezultatele californianului, el avea sa scrie ca „valoarea lor pentru teoria
evolutiei speciilor ne starneste in cel mai inalt grad admiratia si pretuirea".
Aproape fara exceptie, biografii lui Luther Burbank admit ca acesta a fost si
ramane o enigma. Se nascuse in 1849 intr-o mica asezare de agricultori,
Lunenburg, statul Massachusetts, si fusese profund impresionat in tinerete de
cele cateva carti care-i picasera in mana, prin forta imprejurarilor carti tratand
despre stiintele naturii: scrierile lui Henry David Thoreau si ale altor ilustri
naturalisti, si cartile lui Alexander von Humboldt si Louis Agassiz. Mai apoi
insa tanarul il descoperi pe Darwin si voluminoasa lucrare a acestuia, Despre
schimbarile survenite la animale si la plante prin domesticire, pe care o citi la
putin timp dupa aparitia din 1868. Ideea ca schimbarea mediului natural al
plantelor poate produce asupra acestora schimbari profunde il impresiona
puternic si juca de acum inainte un rol important in viata lui.
Pe cand inca nu plecase din Massachusetts, Burbank dadu intr-o zi peste o
planta de cartof care produsese un fruct. Era un lucru destul de rar, stiut
fiindca planta aceasta se inmulteste nu prin seminte, ci prin incoltirea „ochilor"
tuberculilor. Burbank era la curent cu faptul ca din semintele de cartof nu ies
plante care sa dea tuberculi obisnuiti, ca sunt exemplare considerate mai
curand drept curiozitati. Atatat de acest lucru, se gandi daca n-ar putea obtine
dintr-una din seminte un cartof aparte decat tot ce se stia. Ideea aceasta s-a
dovedit foarte inspirata, fiindca din cele douazeci si trei de seminte din fruct,
douazeci si doua nu dadura nimic sau produsera exemplare lipsite de interes,
insa a douazeci si treia dadu o varietate de cartof care producea recolte duble
fata de cele medii. in plus, noua varietate dadea tuberculi de o forma mult mai
regulata, carnosi si cu un gust net superior fata de rudele lor obisnuite. Cat
despre culoarea exteriorului, tuberculii acestia erau crem, spre deosebire de
parintele lor, care avea coaja rosie ca focul.
La putin timp dupa ce Burbank se stabilise la Santa Rosa, aparu o noua carte
a lui Darwin, Efectele fecundarii directe si ale fecundarii incrucisate asupra
regnului vegetal. Burbank fu izbit in special de un pasaj din introducere, care i
se paru plin de fagaduinte: „Simplul fapt ca plantele se preteaza la polenizarea
incrucisata, realizata prin mijloace atat de diferite si de eficace, e suficient ca
sa ne faca sa credem ca acest proces prezinta pentru ele anumite avantaje
importante".

Burbank citi si reciti pasajul acesta, care ajunse sa fie pentru el si ordin si
program de actiune. Daca Darwin intrezarise posibilitatea anumitor proiecte,
atunci el, Burbank, era cel care avea sa le duca la indeplinire. Norocul ii surase
pentru prima oara in 1882, pe vremea cand in California se cultiva de zor o
varietate de prun numita quetsche, considerata de toata lumea ca extraordinar
de rentabila. in special parea foarte avantajos faptul ca fructele acestei varietati
puteau fi uscate cu usurinta si puteau fi astfel transportate pe orice distante
fara nici un fel de riscuri, iar gustul si aroma nu-si pierdeau din calitati. Un
bancher intreprinzator isi facu socoteala ca aici se puteau castiga o groaza de
bani, astfel incat il intreba pe fermierul Burbank daca ii putea livra in luna
decembrie a aceluiasi an douazeci de mii de puieti din varietatea asta. in ciuda
oricaror previziuni pesimiste, bancherul insista si Burbank accepta, desi se
aflau in aprilie si pana la termenul de livrare a puietilor nu mai ramaneau
decat opt luni. Burbank era de acum pomicultor cu mare experienta si, daca
bancherul i-ar fi dat un termen, sa zicem, de doi ani sau macar de unul singur,
s-ar fi descurcat de minune. Ar fi semanat samburi, pe la sfarsitul verii ar fi
altoit puietii rasariti si, taindu-le apexul, ar fi asteptat in liniste ca acestia sa
atinga stadiul in care puteau fi transplantati. Numai ca nici nu putea fi vorba
de asteptat, asa ca recurse la o stratagema. Samburii de prun incoltesc foarte
greu din cauza invelisului lemnos de mare duritate, astfel incat putea sa
incerce cu migdali, care erau din aceeasi familie Primus, si aveau si invelisul
samburelui mult mai moale. Astfel ca Burbank cumpara un sac intreg de
samburi de migdala si, inainte de a-i semana, ii tinu cateva ore in apa calda, ca
sa le grabeasca procesul de germinatie. Mai incercase asta si in Massachusetts,
cu porumb; daca iesea mereu pe piata cu marfa mai devreme cu o saptamana
decat toti ceilalti fermieri din partea locului dar cu samburi de pomi nu mai
incercase. Migdalii rasarira si ei intr-un timp record, dar nu fura gata de altoire
inainte de iunie. Timpul presa, Burbank reusise sa incaseze un avans
consistent de la bancher si incheiase cu acesta un contract in regula, astfel
incat nici nu se punea problema abandonului sau a unei amanari. Cu banii
primiti ca acont, angaja toti muncitorii agricoli calificati pe care-i gasi
disponibili in zona si incepu o munca infernala, zi si noapte, la altoirea celor
douazeci de mii de puieti, timp in care Burbank se ruga fierbinte la Dumnezeu
sa-l ajute ca puietii sa creasca in cele patru luni care mai ramasesera acum
pana la data livrarii specificata in contract. si norocul nu-l parasi: inainte de
Craciun el reusi sa-i livreze grabitului client marfa care forma obiectul
contractului, facandu-l pe bancher fericit si lasandu-i incremeniti de uimire si
de invidie pe toti fermierii din vecinatate. Afacerea asta i-a adus lui Burbank
un castig net de sase mii de dolari, o suma pe atunci impresionanta, dar mai

ales il invata un lucru: productia de masa e una din cheile cu care se pot
descuia usile multor enigme ale naturii.
Toate astea n-ar fi insemnat insa mare lucru daca din puietii lui Burbank ar fi
iesit pruni care sa dea prune ca toate prunele. A inceput insa o aventura care
avea sa pecetluiasca destinul micului pomicultor californian: fructele pomilor
livrati bancherului aveau un gust aparte, mult mai placut si mai subtil,
nedumerind si incantand pe consumatori. Lasand toate la o parte, Burbank se
apuca plin de indarjire de incrucisari de toate felurile, obtinand in scurt timp
un mare numar de varietati de prune, printre care climax, cu gust si aroma de
ananas, si o alta cu gust de para, acestea constituind si azi mai bine de
jumatate din productia de fructe din California si o sursa bogata de venituri
serioase pentru sute si sute de pomicultori. Urma piersica botezata de el July
Alberta, dar stiuta de toata lumea sub numele de piersica Burbank, una din
delicatesele cele mai fine in materie de fructe de pe tot pamantul, si suculenta
nectarina, o alta varietate de piersica, foarte parfumata si gustoasa, numita
Flaming Gold. Obtinu de asemenea un tip de castan cu fructe comestibile, care
ofera recolte abundente la sase luni dupa semanarea semintelor, un mur cu
fructe albe, ca niste mici turturi de gheata, si doua varietati de gutui cu fructe
atat de gustoase incat de decenii intregi in California aproape ca nu se mai
planteaza gutui de alte varietati. Burbank era atat de indemanatic si atat de
rapid in materie de nascocire de noi fructe, incat ducea la bun sfarsit cu o
iuteala greu de imaginat mii si mii de polenizari incrucisate. Mii de botanisti
savanti, care nu-si bateau joc de meserie, se pierdeau in laboratoarele lor sub
vrafuri de dosare si registre cu observatii si note privitoare la zece-douazeci de
exemplare astfel polenizate. Scrasnind din dinti, il acuzau pe Burbank de
escrocherie si tipau in dreapta si-n stanga ca sarlatanul nu producea el toate
minunile astea, ci le cumpara din strainatate, lucru in care exista de altfel si
un sambure de adevar, fiindca Burbank era ferm convins ca plantele, ca si
oamenii se comporta in mod diferit atunci cand isi schimba climatul lor
obisnuit. Asa ca ajunsese sa comande din tari departate, din Japonia si din
Noua Zeelanda, varietati pe care le altoia dupa aceea pe portaltoi obisnuiti, din
pepiniera lui. Un calcul sumar arata ca el este parintele a peste o mie de
varietati noi, ceea ce, tinand cont de anii in care a lucrat la obtinerea acestor
noutati, inseamna in medie o varietate noua la fiecare trei saptamani! in pofida
calomniilor botanistilor meschini si pizmasi, s-au gasit si oameni cu adevarat
valorosi care s-au extaziat in fata unui asemenea miracol, ridicandu-se astfel
deasupra micimii sufletesti a multimii de rand si aratand ca sunt capabili sa
recunoasca valoarea geniului, chiar daca nu-l pot intelege.
Liberty Hyde Bailey de la Universitatea Corneli, fondatorul necontestat de
nimeni al scolii americane de botanica, dupa ce afirmase candva sus si tare la

un congres mondial al horticultorilor ca „omul nu prea poate mare lucru in
directia producerii de schimbari la plante", veni sa vada cu ochii lui obiectul
atator discutii interminabile. Dupa vizita aceasta la Santa Rosa, avea sa
marturiseasca in World's Work: „Luther Burbank este de meserie producator
de plante si, in aceasta calitate a lui, as zice ca in tara asta el nu are nici un
confrate. Noile plante pe care acest meserias le-a dat omenirii sunt atat de
numeroase si atat de uluitoare incat i se spune magicianul horticulturii.
Porecla asta i-a ridicat in cap o multime de insi, cu toate ca Luther Burbank
este fara indoiala un om onest, drept, prudent, curios ca orice cercetator
adevarat si stie sa-si duca pana la capat o idee. E partizanul adevarului simplu
si firesc, ca o cauza va produce un efect. Nu umbla cu vrajitorii, singurul lui
secret este o combinatie intre rabdare, entuziasm si judecata. Rabdare in
cercetarea adevarurilor stiintifice, entuziasm care sa se impleteasca cu spiritul
lui deschis si fara prejudecati, si judecata care ii ingaduie sa patrunda acolo
unde altii nu pot intelege meritele si puterile plantelor."
Articolul acesta venea cum nu se poate mai bine. Burbank era si el tot om si,
oricat de mult s-ar fi straduit sa nu ia in seama corul detractorilor, care se
sileau din rasputeri sa arunce cu noroi in munca lui, e sigur ca suferintele
pricinuite de aceste persecutii josnice il chinuiau cumplit. E drept ca si el
facuse tot ce putuse ca sa-si intarate dusmanii. De exemplu, la Universitatea
Stanford declarase in fata unei sali ticsite de lume: „Ortodoxia in stiinta,
domnilor, este anchiloza curata, adica toata lumea tace. Daca vreti informatii
stiintifice ortodoxe, adresati-va pompelor funebre!"
Profesorul H.J.Weber, genetician de prestigiu, insarcinat de Ministerul
Agriculturii al S.U.A. sa efectueze cercetari asupra reproducerii plantelor,
sustinea ca realizarile lui Burbank permiteau sa castige cel putin un sfert de
secol in cercetarea polenizarii . David Fairchild, care petrecuse ani indelungati
cutreierand globul, in scopul de a descoperi noi plante care sa poata fi cultivate
cu triumf in Statele Unite, desi era cu totul dezorientat de metodele lui
Burbank, scria unui prieten dupa o vizita la Santa Rosa: „stii ca exista o
multime de insi care sunt foarte revoltati de faptul ca Burbank nu respecta
tipicurile cercetarii stiintifice. Opinia asta nu e indreptatita tinand seama de
amanuntul ca Burbank, lucrand atat de febril pe mai multe fronturi o data si
fiind cu totul fascinat de dorinta navalnica de a crea, nu a tinut seama de niste
maruntisuri ca notarea si consemnarea stricta in registre a fiecarui pas facut".
Ferma experimentala a lui Burbank cuprindea patruzeci de mii de pruni
japonezi si un sfert de milion de bulbi in floare crescand in acelasi timp si se
intampla adeseori ca magul sa treaca pe o alee unde stateau aliniate mii de
plante - de la cele abia rasarite si pana la floarea imensa, care ajungea pana la
piept - si, fara sa incetineasca macar pasul, sa arate din mers cu degetul cutare

sau cutare planta care avea sanse de reusita, sau altele care nu prezentau
importanta.
Iata cum descrie o asemenea scena un consilier agricol, naucit de noutatile pe
care le vedea aici: „inainta de-a lungul unui rand de gladiole abia rasarite,
aplecandu-se din mers si smulgandu-le la iuteala pe acelea pe care le
considera a nu fi pe placul lui. Ai fi zis ca simtea instinctiv daca firicelul acela
minuscul avea sa dea pana la urma genul de fruct sau de floare la care se
astepta el. ii era suficienta o aruncatura de ochi si le dibuia imediat pe cele
care nu-i conveneau, in timp ce eu, chiar privind de aproape si cu atentia
incordata la maximum, nu reuseam sa-mi dau seama de vreo diferenta intre
exemplarele crutate si cele sacrificate."
Cataloagele lui Burbank lasau tuturor impresia ca la ferma lui lucrau mii de
specialisti. „sase noi varietati de gladiola, cele mai reusite dintr-un milion de
bulbi plantati" se scria pe una din pagini; „Zece milioane de fire de clematita
hibrida, ingrijite cu atentie ani de zile, din care n-au fost selectionate decat
sase dintre cele mai reusite". „Vom elimina optsprezece mii de exemplare de
Richardia aduse din Africa; am pastrat unul singur, care a confirmat
asteptarile noastre"; sau: „Cu numai douazeci si cinci de centi puteti obtine cu
noua varietate de Zinnia acelasi efect senzational pe care vi-l ofera daliile, dar
la douazeci si cinci de dolari"; in alt loc, precizeaza: „Nucul regal obtinut de
mine depaseste in dimensiuni de opt ori si mai bine nucul obisnuit si va
revolutiona industria mobilei, daca nu cumva si comertul cu lemne.
Groaznicul cutremur de pamant din 18 aprilie 1906, care a distrus California
si a transformat orasul San Francisco intr-un imens morman de ruine
fumegande, n-a ocolit, fireste, nici Santa Rosa, pe care a nimicit-o complet. si,
cu toate acestea, uriasa sera a lui Burba situata nu departe de centrul orasului
facut una cu pamantul, a ramas nevatamata, fara sa se fi spart macar un ochi
de geam. Burbank fost si el tot atat de uluit de acest fenomen inexplicabil ca si
concetateni sai, insa a evitat sa faca vreo afirmatie publica in legatura cu
asta .Se pare ca in minte ii incoltise ideea ca extraordinarele lui succese, cu
siguranta unice in felul lor, aveau o stransa legatura cu nevazutele cai de
comunicare dintre el si fortele naturii si ale universului, astfel incat tocmai asta
facuse ca sera lui sa beneficieze de o protectie atat de eficace si de
surprinzatoare.
Aluziile lui indirecte la fenomenul cvasiumanizarii plantelor se pot gasi intr-un
articol scris de el in 1906 pentru Century Magazine - „Forma de viata cea mai
incapatanata care se poate inchipui si care nu poate fi manipulata decat foarte
greu este planta prinsa de tabieturile ei. Ganditi-va ca o asemenea planta si-a
pastrat individualitatea de-a lungul unor ere intregi; nu e deloc exclus ca
tocmai aceea cu care ne batem capul sa isi aiba originile in indepartatele

milenii care stau adeseori dovada in sensul acesta cu fosilele pe care ni le-au
pastrat. Nu credeti ca este absolut normal ca, dupa atata timp de repetare a
unor obiceiuri, planta sa dobandeasca o vointa, daca vreti sa folositi termenul
acesta, o vointa de o tenacitate fara egal?"
Manly P.Hall, fondatorul si prezidentul Societatii pentru cercetari filozofice din
San Francisco si student in religie comparata, mitologie si stiinte ezoterice, a
stat si el de vorba cu Burbank, care i-a marturisit ca, atunci cand voia ca
plantele lui sa creasca intr-un anumit mod si sa dobandeasca trasaturi cu totul
neobisnuite pentru specia lor, se lasa in genunchi si vorbea cu ele din pozitia
asta. Iata cuvintele lui Manly P.Hall: „Domnul Burbank mi-a mai spus si ca
plantele au douazeci de feluri de perceptie senzoriala, numai ca noi nu ne
putem da seama de asta, pentru simplul motiv ca noi nu le avem. Nu era sigur
ca tufele si florile ii intelegeau exact cuvintele, dar nutrea convingerea ferma ca,
printr-un fenomen oarecum inrudit cu telepatia, ele puteau sesiza macar
semnificatia spuselor lui."
Hali avea sa confirme mai tarziu adevarul afirmatiilor celebrului yoghin
Paramahansa Yogonanda, care dezvaluise faptul ca Burbank ii vorbise despre
celebrul lui cactus fara spini. Timp de ani de zile Burbank ii smulsese
cactusului spinii cu penseta, lucru pe care il incercasera multi dar fara nici un
rezultat, intrucat se stie ca spinii smulsi apar aproape imediat la loc. Numai ca
Burbank procedase intr-un mod mai aparte, pe care i-l dezvaluise lui
Paramahansa Yogonanda: „in timpul experientelor mele cu cactusii, vorbeam
mereu cu ei si ma straduiam sa le trezesc un sentiment de afectiune fata de
mine. „Nu trebuie sa va temeti de nimic, dragii mei, n-aveti nici o nevoie de tepii
acestia rai ca sa va aparati, pentru ca am sa va apar eu", le spuneam."
Dezvaluirile lui Paramansa Yogonanda au starnit senzatie dar [...], astfel incat
Manly P.Hall se simte obligat sa confirme: si supremitatea dragostei pe care o
purta Burbank plantelor, era mai eficace . „Puterea o constituia pentru ele un
fel de hrana subtila care stimula cresterea rapida si abundenta fructelor.
Burbank insusi mi-a marturisit ca de-a-lungul tuturor experientelor lui
stabilea un climat de intelegere intre el si plante, pe care le ruga sa-l ajute si le
asigura ca nutreste pentru micile lor fapturi cel mai viu interes si cea mai
duioasa dragoste.
Hellen Keller, care era lipsita din nastere de vaz si de auz, dupa vizita la ferma
lui Burbank marturiseste in Outlook for the blind: "Omul acesta are cel mai rar
si mai nepretuit dintre darurile pe care le poate avea un om: spiritul receptiv al
unui copil. Cand plantele lui ii spun ceva, el asculta cu atentie. Numai un copil
iluminat poate intelege graiul fiorilor si al arborilor."
Observatia aceasta pare cu atat mai patrunzatoare cu cat este lucru stiut ca
Burbank iubise intotdeauna copiii. in eseul lui Educatia plantei omenesti,

aparut mai tarziu sub forma unei carti, el anticipeaza metodele cele mai
moderne care aveau sa rasara dupa moartea sa si ii soca deopotriva pe parintii
autoritari si pe pedagogi declarand: „Mult mai important este sa asiguri
copilului un sistem nervos bine pastrat decat sa-l tot „calauzesti" spre tocitul
cartilor, cu pretul spontaneitatii si al jocurilor sale. intelegerea vietii trebuie
atinsa prin placere, nu prin suferinta. Cele mai multe din lucrurile care le sunt
cu adevarat folositoare adultilor, pentru copii sunt daunatoare, prejudiciindu-le
grav dezvoltarea normala prin jocuri si prin contactul liber cu natura".
Ca si alti oameni de geniu, Burbank isi dadea si el seama ca succesele ii
veneau tocmai din faptul ca-si pastrase intacta puterea de a se minuna,
extaziat ca un baietel, de tot ce vedea in jurul lui. Unuia din biografii lui i-a
declarat: „Am aproape saptezeci de ani si tot sunt in stare si acum sa sar peste
un gard viu, sa-i trag o cursa de o suta de metri plat, sau sa ard un sut in
lustra din tavan daca mi se nazare. si asta inseamna ca trupul mi-a ramas la
fel de tanar cum mi-a ramas si capul. Nu m-am copt nici pana la varsta asta si
ma rog lui Dumnezeu sa ma lase asa, necopt la minte, pana in clipa cand am
sa inchid ochii."
Se pare ca tocmai aceasta insusire a lui ii descumpana pe mai toti oamenii de
stiinta, care priveau cu atata suspiciune puterea lui creatoare, si pe auditorii
conferintelor lui, care ascultau zapaciti cum reusise el atatea adevarate minuni
in materie de plante. si aceeasi deceptie si stupoare aveau sa-i cuprinda si pe
membrii Societatii americane de Horticultura care, veniti sa-l auda pe Burbank
povestindu-le despre Cum se pot produce noi fructe si flori, ramasera cu gura
cascata auzindu-l: „Cand ne apucam sa studiem oricare din legile universale si
eterne ale naturii, fie ca e vorba de viata, de crestere, de structura, de miscarile
unei plante uriase sau ale uneia pitice, fie ca e vorba de activitatea creierului
omenesc, atunci cine vrea sa devina unul din interpretii naturii sau creatorul
unei opere de pret pentru omenire, acela trebuie neaparat sa indeplineasca
anumite conditii. Mai intai, trebuie sa fie in stare de a arunca la gunoi toate
notiunile cu care s-a procopsit fara sa stie nici el cum, toate dogmele si toate
prejudecatile. Ascultati cu rabdare, in liniste si cu respect lectiile pe care ni le
da cu atata generozitate Mama Natura si din care invatam alte lucruri, care ne
lumineaza ceea ce altadata parea un mister de nepatruns, astfel incat toti cei
ce doresc asta cu adevarat, sa poata sa vada si sa stie. Ea nu-si dezvaluie
adevarurile decat acelora care se dovedesc capabili sa fie cuminti si sa asculte.
Daca acceptam aceste adevaruri, indiferent de destinatia spre care ne conduc
ele, atunci intreg universul ne va accepta si se va pune el singur la unison cu
noi. Omul a gasit in sfarsit o baza solida pentru dezvoltarea stiintei, iar asta
tocmai datorita faptului ca a inteles ca el face parte dintr-un univers mereu in
miscare ca forma si neschimbat in substanta."

Fara sa fi auzit de Fechner, Burbank era, fara sa stie, continuator al
principiului emis de savantul din Leipzig: „Vom trai intr-o lume stapanita de
intuneric si de frig daca nu ne vom deschide sufletele in fata flacarii interioare
a naturii".
Aceasta idee, cum ca plantele isi pot dezvalui secretele, parea foarte fireasca si
altui cercetator proeminent, agrochimistul George Washington Carver. Nascut
in ajunul izbucnirii razboiului civil din Statele Unite, acesta a avut de infruntat
handicapul de a fi fost nascut din parinti sclavi si urma o cariera care pana la
sfarsit sili pe toata lumea sa-i recunoasca meritele de parinte a numeroase
descoperiri stiintifice.
inca de la varsta cand a fost in stare sa umble de unul singur pe campia din
apropierea casei parintesi, micul Carver a inceput sa dea dovada de o
intelegere neobisnuita si aproape ingrijoratoare a tot ceea ce creste. Fermierii
din Diamond Grove, o ingramadire de case din sud-vestul statului Missouri, isi
aminteau mai tarziu de un pui de negru schilav, numai piele si os, care
hoinarea ore intregi pe pamanturile lor, tarandu-se printre buruieni si
adunandu-le, dupa o examinare indelungata, pe unele cu care apoi lecuia fara
gres animalele bolnave, spre uimirea alarmata a localnicilor, carora fireste ca
treaba asta nu le mirosea a lucru curat.
Copilul acesta ciudat, care inca abia stia sa vorbeasca, incropi el singur, fara
ajutorul nimanui, un petec de gradina pe un teren necultivat de nimeni, aflat la
o oarecare departare. Mai mult decat atat, din cateva ferestre duble vechi,
aruncate de la niste case daramai si din resturi culese ici si colo, reusi sa
injghebe un soi de sera pitica dupa copacii unei liziere. Cand ai lui il intrebau
ce tot facea el departe de casa, micul George raspundea cu tarie dar in termeni
greu de inteles: „Ma duc la spitalul meu de plante ca sa-mi "ingrijesc bolnavii".
incet-incet, teama superstitioasa de la inceput a localnicilor prinse sa se mai
risipeasca si femeile de pe la fermele din vecinatate luara obiceiul de a veni la
baiatul acesta ciudat cu florile, cand nu le mergea bine sau cu plantele care li
se pareau atinse de vreo boala, temandu-se probabil de cine stie ce molima
care s-ar fi putut extinde, amenintandu-le recoltele. Baiatul incepea
tratamentul "pacientului" cu nespusa blandete, cantandu-i incetisor cu vocea
lui ascutita, care asa avea sa-i ramana si la maturitate, instalandu-l in vase de
tinichea culese de pe maidane sau de la gropile de gunoi si umplute cu un
amestec de pamant de mai multe feluri, alese cu bagare de seama dar nu se
stie dupa ce criterii numai de el cunoscute, si le acoperea seara cu multa grija,
ca sa nu le fie frig peste noapte. Rezultatele erau uluitoare, planta bolnava se
inzdravenea rapid si evolua mult mai bine decat suratele ei ramase acasa.
Cand femeile veneau sa-si vada „bolnavii", il intrebau pe puiul de negru cum
facuse ca sa provoace o asemenea minune. El le raspundea cu blandete:

„Florilor le place sa stea de vorba cu mine, si nu numai lor. Tot ce e viu in
padure vorbeste cu mine. Ma uit bine si ascult ce-mi spun si asa am invatat de
la ele tot ce stiu. si ele se inteleg asa bine cu mine fiindca isi dau seama ca le
iubesc".
Carver a mers la scoala in targusorul natal, apoi a facut studii secundare in
Kansas si la Simpson College din Indiana, dupa care s-a inscris la scoala de
Agricultura a statului Iowa, institutie de invatamant superior de mare
reputatie. Profesorul pe care l-a avut aici era Henry Cantwell Wallace, care
edita si o foaie extrem de populara in acei ani, Wallace's Farmer, una din
lecturile cele mai indragite ale lui Carver. Una din maximele profesorului, „O
natie nu poate supravietui daca nu stie sa-si pastreze rodnicia pamanturilor",
facu asupra tanarului discipol o impresie adanca. in ciuda studiilor anevoioase,
care ii cereau mult timp, gasea totusi ragazul sa-l ia cu el pe nepotelul lui
Wallace si impreuna sa hoinareasca prin paduri, stand de vorba cu copacii si
cu firele de iarba. Carver habar n-avea idee pe atunci ca manuta pe care o
tinea in mana lui neagra si osoasa era mana unui viitor secretar de stat al
Statelor Unite pentru agricultura, care avea sa devina, cu doi ani inainte de
moartea lui Carver, vicepresedinte al Statelor Unite.
Luandu-si stralucit licenta in 1896, Carver primi cateva oferte ademenitoare,
printre care si pe aceea de a deveni profesor universitar. Tot atunci, unul din
oamenii de mare prestigiu din cercetarea agricola, fondatorul si presedintele
scolii Normale de Studii, anume Booker
Washington, care auzise vorbindu-se despre Carver in termenii cei mai elogiosi,
il invita sa vina sa se stabileasca la Tuskegee, statul Alabama, unde sa conduca
departamentul pentru agricultura al prestigioasei institutii de invatamant
superior. Asemenea lui Bose, Carver prefera sa traiasca si sa lucreze printre
oameni pe care sa-i simta apropiati, asa ca renunta la perspectiva unui post
comod si foarte consistent platit la Universitatea din Iowa si opta fara sa stea
mult pe ganduri pentru oferta primita de la profesorul Booker T.Washington.
La numai cateva saptamani dupa sosirea sa in sud, Carver isi putu da seama
ca plantatiile care se intindeau pe sute si sute de hectare in jur erau victima
unei otraviri lente dar continue. Cultivarea an de an numai cu bumbac a unor
suprafete intinse, timp de generatii de fermieri, saracise solul de anumite
substante. Vrand sa actioneze impotriva acestei degradari progresive a
suprafetelor lucrate de mii de oameni fara cunostinte prea sistematice in
materie de agricultura, Carver hotari sa intemeieze o statiune experimentala.
Printre altele, aceasta cuprindea si o scoala de agricultura pentru negri si un
laborator unde Carver statea de vorba cu plantele ore intregi si unde nu se afla
nici o carte de specialitate. Lectiile tinute de el erau de o simplitate de
neinchipuit. Cand rectorul Universitatii din Georgia, W.B.Hill, veni la Tuskegee

ca sa vada cu ochii lui daca acest tanar profesor de culoare era chiar atat de
stralucit pe cat se spunea, ceea ce vazu fu atat de convingator pentru el incat
declara la intoarcere ca expunerea pe care i-o facuse Carver asupra chestiunii
agriculturii in statele din sud era „cea mai frumoasa si mai competenta pe care
ii fusese dat sa o auda vreodata".
Carver se trezea intotdeauna la ora patru dimineata, pentru a avea timp sa
faca o plimbare prin padure inainte de a-si incepe ziua de munca, iar din
plimbarile acestea se intorcea mereu cu nenumarate plante, cele mai multe din
ele foarte putin cunoscute botanistilor cu o pregatire mijlocie. Plantele acestea
ii slujeau fie la lectiile tinute elevilor sai, fie la conferintele publice. Cand
prietenii ii puneau intrebari legate de acest obicei al sau, el raspundea in
termeni de genul: „Natura este cel mai bun profesor si prefer sa invat cate ceva
nou de la ea in timp ce altii dorm. in ceasurile dinaintea rasaritului soarelui,
Dumnezeu imi arata ce proiecte trebuie sa indeplinesc peste zi sau in zilele
urmatoare".
Timp de mai bine de un deceniu, Carver lucra in fiecare zi pe parcelele sale
experimentale, incercand sa vada cum ar putea elibera pamanturile din
Alabama de sub tirania „batranului diavol alb", cum i se spunea bumbacului
atotputernic. Alese o parcela de opt sute de ari de pamant obisnuit, adica
afectat de cultura monotona a bumbacului, si o ingrasa cu frunzis intrat in
putrefactie, adus din padure, namol gros carat dintr-o mlastina din apropiere si
gunoi de grajd, cunoscand bine superioritatea acestora asupra ingrasamintelor
sintetice, pe care le considera daunatoare. Pamantul astfel ingrasat si cultivat
dadu in anii urmatori recolte atat de imbelsugate incat ajunse la concluzia ca
„Alabama dispunea de cantitati aproape uimitoare de ingrasaminte naturale de
o calitate dintre cele mai bune, la care fermierii renuntau cu o condamnabila
usurinta, recurgand la tunatoarele ingrasaminte chimice".
in decursul activitatilor legate de stradaniile sale de horticultor, el observase ca
arahidele erau niste plante extrem de sobre si cumpatate, care dadeau recolte
bune chiar si pe terenurile cele mai saracacioase. in calitate de chimist,
descoperise si ca ele aveau un continut de proteine apropiat de acela al carnii
si unul de hidrocarburi care aproape il depasea pe al cartofului. Cu siguranta,
conchise el, acest fruct atat de remarcabil trebuie sa ascunda sute si sute de
insusiri ca sa fi meritat sa fie creat si pastrat. Se puse deci pe o munca asidua
in laboratorul sau si incepu sa analizeze continutul arahidelor reducandu-l la
componentii lui chimici si expunand fiecare fruct la conditii diferite de
temperatura si de presiune. Spre marea sa satisfactie, ajunse la concluzia ca o
treime din compozitia acestora este alcatuita din sapte varietati diferite de
uleiuri. Lucrand mai departe zi si noapte, analizand si sintetizand,
descompunand si recompunand, stricand si refacand lanturile de componente

care puteau fi diferentiate chimic, reusi sa obtina doua duzini de sticlute cu tot
atatea produse absolut noi, toate extrase din arahide.
in cursul unei adunari a fermierilor si a specialistilor in agronomie, Carver
infatisa participantilor rezultatele muncii lui de sapte zile si sapte nopti, replica
la povestea alunelor de pamant din Biblie, si aproape ca-i implora pe fermieri
sa renunte la eterna plantare a bumbacului si sa treaca la cultivarea
arahidelor, asigurandu-i ca vor obtine pe recoltele lor venituri mult mai mari
decat lasa sa se vada pentru moment principala lor intrebuintare de prin
partea locului - aceea de a le folosi drept nutret pentru porci.
in ciuda tuturor acestor asigurari, publicul ramanea sceptic, cu atat mai mult
cu cat Carver, intrebat de unul din fermieri cum facuse ca sa afle toate aceste
lucruri noi legate de arahide, avu nefericita idee de a raspunde ca nu mersese
pe bajbaite, ci ca aceste inspiratii ii
venisera ca o lumina in timp ce se plimba prin padure. Era mai mult decat
suficient ca sa-i convinga pe fermierii acestia cu judecata lenta ca aveau de-a
face cu un negru cam intr-o ureche, oricat de invatat ar fi scris prin gazete ca
ar fi el. Pentru a-i scoate din indoielile lor,
Carver le imparti brosuri, dintre care una arata ca din arahide se putea obtine
un unt incredibil de bogat in substante nutritive si cu un gust foarte placut, ca
sa nu mai vorbim de pretul de cost mult mai redus decat al untului obisnuit.
Daca pentru producerea a zece grame de unt obisnuit era nevoie de o suta si
ceva de litri de lapte de cea mai buna calitate, o suta de kilograme de arahide
dadeau nu mai putin de treizeci si cinci de kilograme de unt, de o calitate cel
putin egala ca gust si net superioara ca valoare nutritiva. Alte brosuri ii
informau pe fermieri ca o multime de produse extrem de valoroase puteau fi
extrase din patata dulce, fructul unei plante agatatoare despre care multi
americani nici nu auzisera vreodata, dar careia ii mergea de minune pe solurile
saracacioase din sud.
La izbucnirea primului razboi mondial se declansa instantaneu o penurie de
coloranti. Chestiunea atrase si atentia lui Carver, care se puse imediat pe lucru
si, folosind frunze, radacini, tulpini si fructe de la douazeci si opt de varietati
diferite de plante, reusi intr-un timp record sa creeze vopsele in cinci sute
treizeci si sase de culori si nuante pentru lana, bumbac, in, matase si chiar
pentru piele.
Asemenea rezultate nu puteau sa nu atraga atentia. Cand se auzi ca la scoala
Normala din Tuskegee se economisesc zilnic o suta de kilograme de faina prin
amestecarea a doua parti de faina obisnuita cu o parte de faina obtinuta din
patata dulce, o armata de dieteticieni si de ziaristi dadu navala sa se convinga
si sa afle amanunte. Acestora le fu servita o masa copioasa, cu paine delicioasa
din amestecul de faina care facuse atata valva, si cu cinci feluri de mancare

pregatite toate pe baza de arahide si de patate dulci, sau dintr-o combinatie
intre aceste doua materii neobisnuite, care capata pitorescul nume „friptura lui
Carver". Singurele articole culinare de pe masa care aveau alta provenienta
fura macrisul, cresonul, cicoarea salbatica si papadia, folosite la pregatirea
salatelor. Meniul fusese stabilit de Carver, care voia sa demonstreze ca plantele
crescute liber in natura erau net superioare celorlalte, a caror vitalitate era
diminuata prin cultivarea de catre om. Expertii in nutritie remarcara imediat
ca aceste inovatii introduse de Carver in alimentatie puteau avea un aport
important la efortul de razboi si se grabira sa-si trimita telefonic darile de
seama catre autoritatile care ii trimisesera aici. Carver deveni in scurt timp un
nume cunoscut in lumea oamenilor de stiinta si fu ales membru asociat al
Societatii Regale, incepand sa atraga din ce in ce mai mult si atentia presei,
care il prezenta publicului ca pe o personalitate neobisnuita a lumii stiintifice.
Prin 1930 cultura arahidelor pentru care se zbatuse Carver atata era deja
practicata pe scara larga in sud, unde, din buruiana fara rost cum fusese
considerata mai inainte, planta aceasta aducea acum fermierilor din aceasta
parte a Statelor Unite venituri de sute si sute de milioane de dolari,
imbogatindu-i rapid pe cei mai multi din ei. Numai uleiul de arahide extras din
recoltele obtinute in aceasta zona atingea valori de circa saizeci de milioane de
dolari anual, iar untul extras tot din ele deveni unul din alimentele favorite ale
copiilor americani, la indemana oricarui parinte, chiar si a celor mai nevoiasi.
Tot lui Carver i se datoreaza descoperirea ca uleiul de arahide are efecte
benefice asupra muschilor atrofiati de poliomielita. Rezultatele pe care le
obtinea in aceasta privinta fura atat de surprinzatoare incat isi rezerva o zi pe
luna pentru tratarea bolnavilor in laboratorul sau, numai ca cercetarile lui in
aceasta directie intampinara o opozitie apriga din partea corpului medical, care
le osandi cu vehementa ca antistiintifice. Multumit de rezultatele obtinute cu
arahidele, rezultate care i se pareau totusi limitate, Carver se apuca sa fabrice
hartie dintr-o varietate de anin local cu un continut de celuloza foarte ridicat,
ceea ce-i determina pe multi sa impadureasca urgent mii si mii de hectare ce
fusesera pana atunci considerate ca impracticabile pentru agricultura, lasate
deci in stapanirea a tot felul de buruieni si maracinisuri neproductive.
in toiul marii crize economice de la inceputul deceniului al patrulea, Carver fu
invitat la Washington, spre a fi audiat de un comitet special al Senatului
american, care era insarcinat cu aflarea a noi cai si mijloace de lichidare a
crizei si care trebuia sa prezinte un program ferm de masuri pentru salvarea
industriei americane aflate in pragul prabusirii totale. imbracat in eternul lui
costum de postav negru cumparat de gata pe doi dolari nu se mai stia cand, cu
o floare la butoniera si cu o carpa atarnata la gat pe post de cravata, Carver se
dadu jos din tren cu cateva valize, la fel de jerpelite ca si el, si facu semn unui

hamal. Acesta il masura tacticos din cap pana-n picioare si, fara sa se
urneasca, ii raspunse compatimitor: „imi pare rau, unchiule, dar n-am timp,
astept un mare savant, tot negru ca tine, care trebuie sa vina din Alabama, asa
ca descurca-te si tu cum poti." Fara sa se supere, Carver isi tari cum putu
valizele pana la un taxi care-l duse la Capitoliu.
Comitetul planificase la secunda timpul audierilor si ii repartizase lui Carver
zece minute. insa cand acesta incepu sa despacheteze cele mai uluitoare
produse obtinute de el din materiile prime cele mai surprinzatoare, cum ar fi
pudre de frumusete, substituti de benzina, diferite feluri de sampon, otet,
creozot si tot felul de esantioane din nenumarate produse obtinute de el cu
nespusa migala in laboratorul lui atat de simplu utilat, comitetul decise la
unison ca se putea face o exceptie in materie de restrictie de timp, intrucat
dezvaluirile lui Carver erau de departe cele mai interesante si mai promitatoare
din toate cate fusesera prezentate, astfel incat negrul din Alabama fu ascultat
cu rabdare si interes, fara ca cineva sa-si mai puna problema timpului.
Trecut de jumatatea vietii, pe care si-o petrecuse de la cea mai frageda varsta
facand cercetari si umpland de bani mii de insi care se pricopsisera de
descoperirile lui si acumulasera averi in multe cazuri, Carver nu se repezise
niciodata sa-si breveteze descoperirile, cateva din ele fusesera brevetate, iar el
nu stia sa profite nici de acestea, ramanand sarac toata viata. Multi industriasi
cu are avea de-a face si politicieni cu spirit practic il compatimeau in fata
pentru pierderea sumelor fabuloase pe care le-ar fi putut strange daca si-ar fi
luat aceasta minima masura de precautie, dar el raspundea ridicand din
umeri: „Dumnezeu, cand a creat alunele de pamant, nu s-a gandit sa ne ceara
bani pentru asta. Atunci de ce sa trag eu profituri de pe urma folosirii lor de
catre semenii mei?" Ca si Bose, Carver nutrea convingerea ferma ca produsele
inteligentei lui, oricat de pretioase ar fi fost, trebuiau puse fara nici un fel de
oprelisti financiare la indemana tuturor oamenilor.
Aceasta incredibila modestie constituia o enigma pentru toti, in special pentru
doi oameni cu adevarat geniali care, contrar felului de a proceda al lui Carver,
stiusera sa se arate practici si vicleni, mergand cu inventivitatea pana acolo
incat amandoi se gandira sa-l puna la treaba pe negroteiul asta nataflet,
castigand ei de pe urma lui daca el nu voia sa se umple de bani. Thomas
A.Edison, care stiuse sa adune din inventiile lui una din cele mai mari averi
cunoscute in istorie, isi exprimase fata de intimi parerea ca acest Carver
pretuia mult mai mult decat greutatea in aur a trupului lui slabanog, si ii facu
o oferta ademenitoare, aceea de a lucra pentru el in schimbul unui salariu
astronomic. Carver refuza fara nici o explicatie. Henry Ford, magnatul
industriei automobilelor, care il considera pe Carver „cel mai mare om de

stiinta in viata", incerca si el sa-l atraga pe acesta, cu o oferta si mai stralucita,
in biroul sau din River Rouge, insa a avut tot atat de putin succes.
Nimeni nu-si putea da seama de unde veneau aceste puteri atat de deosebite
ale lui Carver, de unde deprinsese el felul de a se purta cu plantele si, ca si in
cazul lui Burbank, toata lumea era intrigata, de la savanti pana la publicul
larg, caruia ii devenise familiar in urma sutelor de articole de senzatie
publicate de ziare din intreaga America. Vizitatorii soseau intruna la el si il
gaseau trebaluind la tot felul de lucruri de neinteles, in fata mesei incarcate de
mormane de bulgari de pamant de diferite compozitii, de esantioane de plante,
sau de insecte, iar asta ii nedumerea pe toti, fiindca ei se asteptau sa dea peste
laboratoare vaste, echipate cu tehnica de lucru cea mai moderna, si dadeau
peste o simplitate de-a dreptul biblica. Cat despre raspunsurile date de Carver
la intrebarile lor avide, acestea ii nedumereau si mai mult si ii nemultumeau.
„Secretele mele se ascund in fiintele plantelor. Nu sunt greu de aflat, dar
pentru asta trebuie sa iubiti tot ce creste din pamant." „Dar de ce nu le poate
afla toata lumea? De ce numai dumneavoastra si noi nu?" intrebau
nemultumiti vizitatorii. „Nu, de aflat le poate afla orice om, dar pentru asta
trebuie sa aiba credinta in Dumnezeu", raspundea Carver, batand usurel cu
palma pe Biblia de langa el si adaugand: „Toate secretele se afla aici, sub ochii
nostri, in fagaduintele Domnului. Fagaduintele acestea sunt adevarate, tot atat
de adevarate cum e masa asta si incomparabil mai stabile si mai [...] decit ea
chiar daca materialistii spun ca masa e lucru [...] decat ce scrie in Biblie".
intr-o conferinta publica ramasa celebra, Carver a dezvaluit publicului cum
reusise el sa extraga din dealurile din Alabama sute de culori naturale pornind
de la argila si de la alte tipuri de sol, din care [...] si un albastru intens
imposibil de produs pe cale sintetica, in care egiptologii descoperisera stupefiati
celebra nuanta din mormantul plin de comori al lui Tutankamon.
Cu putin inainte de a muri, Carver primi vizita unui alt curios, e a povestit
dupa aceea ca l-a vazut pe acest enigmatic om atintindu-si degetul descarnat
in directia unei flori mici aflate pe masa lui lucrata grosolan din scanduri
negeluite. Dupa cateva clipe de gandire, Carver a zambit catre oaspetele sau si
i-a spus: Cand ating floarea asta, ating nesfarsirea. Ea a existat pe lume cu
mult inaintea oamenilor si are sa continue sa existe multe milioane de ani de
acum inainte. Prin floarea asta eu stau de vorba cu Infinitul, care nu e decat o
forta tacuta. Nu e vorba de un contact fizic. Infinitul nu se gaseste nici in
cutremurele de pamant, nici in vant, nici in foc. El nu se afla decat in lumea
invizibila. Multi oameni simt instinctiv asta, dar nimeni n-a inteles-o mai bine
ca Tennyson cand a scris:
Floare crescuta in crapatura zidului,

Eu te smulg din lacasul tau
si in palma te tin, cu radacina si cu tot ce esti,
Micuta floare! Dar a-ntelege de-as putea
Cine esti tu, si radacina ta, si tot ce esti,
Atunci si cine-i Dumnezeu si cine om, as sti.

Partea a treia
9. ASCULTAND MUZICA SFERELOR. VIATA ARMONICA A PLANTELOR
Se povesteste ca zeul Krisna, a opta si cea mai importanta din toate
reincarnarile sau avatarurile lui Visnu, partas, la un loc cu Siva si Brahma, la
trinitatea sacra a hindusilor, se slujea de muzica spre a provoca cresterea peste
masura de bogata a unei vegetaţii cu insusiri magice in Kunjavan, cetate din
Vrindavan, celebra de mult timp pentru muzicantii ei sacri. Mult mai tarziu a
izvorat o alta poveste, despre Mian Tan Sen, unul din inteleptii de la curtea
celebrului imparat mongol Akbar. Acest intelept facea adevarate minuni cu
ajutorul cantecelor sale: aducea ploaia, aprindea o lampa cu ulei fara ca cineva
sa se apropie de ea, ba chiar le canta plantelor cantecele indicate care erau si
cantece de dragoste si rugaciuni in acelasi timp, raga, ceea ce le facea sa
infloreasca inainte de venirea primaverii. Aceasta fermecatoare legenda pare a fi
confirmata de texte din literatura tamila, unde gasim referinte la „ochii"
(mugurii) trestiei de zahar, care cresc ca din apa ca raspuns la bazaitul
dragastos al carabusului patat si unde aflam ca florile de aur ale plantei Cassia
fistula produc mult mai mult nectar daca sunt rasfatate in valurile dulci ale
unui cantec de leagan.
Doctrul T.C.Singh, directorul departamentului de botanica al Universitatii din
Annamalai, o localitate situata la sud de Madras, om cu temeinice cunostinte
in materie de istoria vechii Indii si de filozofie si familiarizat cu vechile legende
indiene, s-a hotarat sa incerce cateva experiente personale. De la studiul
scurgerii protoplasmei in celulele unei plante acvatice, Hydrilla verticillata, el
trecu la experiente cu un diapazon asezat la doi metri de planta. Cu ajutorul
unui microscop, el a putut constata ca, datorita sunetului diapazonului pe
care il punea sa vibreze timp de o jumatate de ora, inainte de ora sase
dimineata, protoplasma avea o viteza de deplasare mult mai ridicata,
asemanatoare cu aceea care se inregistra abia mai tarziu, de regula dupa
apusul soarelui. Au urmat repetari si verificari in cursul carora s-a putut
observa acelasi fenomen si in cazul cand in apropierea plantelor se interpreta

la vioara o piesa melodioasa. Dupa cincisprezece zile de experiente, plantele in
cauza erau mult mai inalte si mai viguroase decat plantele-martor.
incurajat de aceste rezultate, doctorul Singh l-a rugat pe unul din prietenii sai
muzicieni, Gouri Kumari, sa cante catorva balsamine o raga cu ajutorul vechii
sale veena, un instrument cu sapte coarde, asemanator cu luthul. Kumari
canta fara intrerupere timp de douazeci si cinci de minute in fiecare dimineata,
in fata balsaminelor din specia Impatiens balsamina, instalate in hardaiele lor
largi intr-o incapere normal luminata si ventilata. Dupa o perioada de o luna de
asemenea tratament stimulatoriu, plantele fura scoase afara la intai noiembrie,
in acelasi timp cu altele, plantele-martor. Udate toate la fel si fara nici un fel de
ingrasamant chimic sau natural, plantele inflorira toate in aceeasi zi, 22
noiembrie, parand a se dezvolta mai departe in acelasi ritm. Totusi, dupa circa
cinci saptamani, balsaminele experimentale incepura s-o ia vizibil inainte si, la
sfarsitul lui decembrie, productia lor de frunze era cu saptezeci si doi la suta
superioara productiei date de plantele-martor, pe care le depaseau si in
inaltime, in medie cu circa douazeci de centimetri.
Singh urma apoi cu o alta experienta de acelasi gen: alese mai multe plante de
varietati diferite, toate de aceeasi varsta si pline de vigoare, fiecare in cate un
ghiveci, si le aseza in semicerc, la distanta de trei metri de sursa de muzica,
fiecare din ele avandu-si perechea ei, planta-martor asezand-o sezata in alta
parte, unde nu mai putea fi influentata de undele sonore. Timp de cateva
saptamani, plantele din prima grupa avura parte in fiecare dimineata, putin
inainte de rasaritul soarelui, de cate un concert de raga interpretat la fluier, la
vioara, la armoniu si la veena, in total cate sase piese. Concertul tinea o
jumatate de ora si incepea cu cate o nota foarte acuta, cu patru sau cinci
frecvente principale situate intre o suta si cinci sute de cicli pe secunda. in
urma acestei experiente, Singh publica in revista scolii Superioare de
Agricultura din Bihar, statul Sabur, un articol in care sustinea ca "se
demonstra astfel fara dubii faptul ca undele sonore armonice grabesc cresterea
plantelor si influenteaza in bine inflorirea si productia de fructe si de seminte".
Acest succes il facu in curand sa-si puna intrebarea daca sunetul, utilizat cu
chibzuinta, n-ar putea fi folosit pe scara mai larga in scopul sporirii recoltelor.
intre 1960 si 1963 el experimenta intens acest procedeu, cu ajutorul unui
gramofon care oferea unei mici plantatii de orez concerte de Charakesi raga,
amplificate cu ajutorul unor difuzoare. Rezultatele nu se lasara asteptate,
recoltele fiind in fiecare an mari decat cele obtinute pe parcele similare, iar
diferentele, intre cinci si douazeci la suta, erau elocvente. Acelasi procedeu se
solda cu rezultate excelente la arahide si la tutunul de mestecat, care dadura
recolte cu aproape cincizeci la suta mai mari decat cele obtinute in medie in
zona respectiva. Mai mult decat atat, Singh remarca un fapt si mai uimitor,

anume ca dansul Bharaia-Natyam, cel mai vechi dans indian cunoscut, care se
executa fara acompaniament muzical, stimula in gradul cel mai inalt plantele
cand era executat in apropierea lor de fete tinere si frumoase, fara bratari
metalice la incheieturi. Cele mai receptive la asemenea delicatese artistice se
vadira margaretele de toamna, filimica (Calendula officinalis) si mai ales
petuniile, care cresteau mult mai repede si mai viguroase, probabil datorita
ritmului transmis solului de picioarele dansatoarelor. Influenta dansului era
atat de puternica incat inflorirea se producea chiar si cu doua saptamani mai
devreme decat la plantele-martor.
Cu toate ca indienii, atat cei de ieri cat si cei din zilele noastre, au fost primii
care s-au gandit sa experimenteze influenta muzicii si a sunetelor in general
asupra cresterii plantelor, ei n-au ramas singurii care sa fi incercat acest
mijloc. Astfel, in 1960, in mica asezare agricola Normal din statul Illinois,
botanistul si agricultorul George E. Smith, om pasionat si de cercetarea
stiintifica, incepu sa se intereseze indeaproape de experientele lui Singh,
despre care aflase din rubrica agricola a micului ziar local. Desi nu era deloc
convins ca experientele cercetatorului indian aveau o valoare stiintifica reala,
se hotari sa mearga si el pe drumul acesta, spre a le verifica si, daca era cazul,
ca incerce si sa le perfectioneze. Semana deci primavara porumb si soia in
doua sere identice, verificand sa existe o identitate deplina a compozitiei solului
si a conditiilor de umiditate, temperatura si lumina. intr-una din ele instala in
plus si un mic pick-up care revarsa fara intrerupere valurile Rapsodiei Albastre
de George Gershwin douazeci si patru de ore din douazeci si patru. Efectele ii
intrecura orice asteptari: plantele din sera „muzicala" au rasarit inaintea celor
ocolite de muzica iar tulpinile lor se vadira foarte curand a fi mult mai dense ca
tesuturi decat celelalte, mai rezistente si de un verde mai intens. Intrigat,
Smith repeta in mai multe randuri aceasta experienta, obtinand de fiecare data
confirmari care il incredintara ca nu era vorba de nici un rezultat al
hazardului.
intrebat cu insistenta de toata lumea care este explicatia acestor fapte
surprinzatoare, Smith avansa ipoteza ca sporirea activitatii moleculare la
plante se datora energiei sonore de care beneficiau acestea, fapt cu atat mai
probabil cu cat termometrele instalate in sere aratau imediat un plus de doua
grade atunci cand erau aduse in fata difuzoarelor. De asemenea, printre
observatiile lui Smith figura si aceea ca frunzele de porumb aflate mai aproape
de sol pareau usor arse pe margini, fapt explicat de el prin expunerea lor
prelungita la sunetele muzicale, reflectate si amplificate de suprafata solului.
Alaturi de prietenii sai din Kansas facu legatura intre aceste fenomene de
inalta frecventa utilizate de fermieri pentru alungarea ciorilor si a altor insecte

daunatoare din hambarele cu grau. Constatase ca graul provenit din aceste
hambare germina mai repede decat cel netratat.
Bineinteles ca experientele lui George E.Smith nu trecura neobservate, astfel
incat el primi o scrisoare din partea lui Peter Belton, un functionar in
Departamentul pentru cercetare al Ministerului canadian al agriculturii.
Acesta ii scria despre felul in care folosisera cercetatorii canadieni undele
ultrasunetelor in combaterea moliei europene a porumbului, ale carei larve
erau extrem de daunatoare pentru aceasta planta, mai ales in perioada de
dupa germinatie: Noi am inceput prin a testa auzul acestei molii, constatand
fara putinta de indoiala ca ele percep perfect sunete de circa cincizeci de mii de
cicli. Aceste sunete amintesc in mod izbitor de cele emise de liliac, dusmanul
natural al moliei, si au un efect neindoielnic asupra ei. "Am plantat porumb pe
doua parcele de mici dimensiuni, trei metri pe sase, despartind-o pe fiecare in
doua cu ajutorul unor panouri de material plastic inalte de aproape trei metri,
despre care ne incredintaseram in urma unor teste prealabile ca opresc foarte
bine aceste suntete. Apoi am pus in functiune emitatoarele de ultrasunete,
astfel incat fiecare parcela sa aiba o jumatate afectata de acestea iar cealalta
nu."
Concluziile lui Peter Belton aratau ca mai bine de jumatate din firele de
porumb de pe portiunile ferite de ultrasunete fusesera atacate de molii, in timp
ce pe portiunile tratate numarul acestora era incomparabil mai mic, sub cinci
la suta, singura explicatie posibila fiind aceea ca moliile fusesera indepartate
de teama lor instinctiva fata de lilieci. Un examen ulterior, mai amanuntit, al
parcelelor, aratase ca si numarul de larve din zonele ocrotite era mult mai mic
si, in afara de asta, firele de porumb expuse la ultrasunete crescusera in medie
cu opt centimetri mai inalte decat celelalte, aflate de partea cealalta a
panoului-ecran.
Publicarea experientelor lui Smith avu drept urmare si o serie de incercari
intreprinse in Canada, la Universitatea din Ottawa, de Mary Measures si Pearl
Weinberger, doua cercetatoare care au abordat pline de entuziasm aceasta
chestiune, considerand ca domeniul merita sa fie investigat mai amanuntit.
Asemeni lui L.George Lawrence, erau si ele la curent cu descoperirile rusilor,
ale canadienilor si americanilor in legatura cu efectele ultrasunetelor asupra
incoltirii plantelor, in special a orzului, a florii-soarelui, a rasinoaselor si a
mazarii, in afara diferitelor specii de arbusti si de graminee.
Experientele de pana atunci demonstrasera - desi nu reusisera sa si explice faptul ca activitatea enzimatica si ritmul respiratiei creste vertiginos atat la
plante cat si la seminte. Se ridica insa un mare semn de intrebare: aceleasi
frecvente care se vadisera indiscutabil stimulente puternice pentru unele specii
aveau asupra altora efectele exact contrare. Measures si Weinberger se

hotarara prin urmare sa stabileasca daca nu se puteau identifica frecvente
sonore specifice audibile, care sa aiba aceleasi efecte benefice ca si muzica
asupra plantelor, si in special asupra graului.
intr-un lung sir de experiente care se intinsera pe durata a patru ani, cele doua
cercetatoare operara cu seminte si cu tulpini de grau de primavara din soiul
Marquis si de grau de iarna soiul Rideau, pe care le expusera la vibratii de
inalta frecventa. Urmarind cu atentie reactiile subiectilor, ajunsera la concluzia
ca - in functie de durata expunerii - tulpinile se comportau cel mai bine la
frecventele de cinci mii de cicli pe secunda.
Surprinse de acest rezultat, Measures si Weinberger nu reusira sa afle o
explicatie faptului ca un sunet audibil provocase o accelerare atat de ridicata a
cresterii incat o estimare sumara ducea la concluzia ca recoltele puteau fi astfel
dublate. Publicand primele concluzii in Canadian Journal of Botany, ele
conchideau ca rezultatul acesta nu se putea datora in nici un caz sfaramarii
lanturilor moleculare din seminte, intrucat pentru aceasta ar fi fost nevoie de o
cantitate de energie de un miliard de ori mai mare decat cea furnizata de
undele sonore. O ipoteza avansata de ele era aceea ca undele ar fi putut
provoca in celulele vegetale un efect de rezonanta care permitea o acumulare de
energie insotita de modificari importante ale metabolismului plantelor. Era
totusi o simpla ipoteza.
in 1968 se starni o vie disputa pe marginea unor experiente dintre cele mai
interesante intreprinse de tanara Dorothy Retallack din Denver, care
experimenta si ea efectele muzicii asupra plantelor. Aceasta pregatea pe atunci
un examen de diploma, pentru care i se cerea, printre altele, si efectuarea in
laboratorul de biologie a unei teme de cercetare la alegerea ei. Amintindu-si vag
ca citise undeva despre George Smith si despre serenadele lui pe ogorul cu
porumb, tanara Dorothy se hotari sa-si axeze cercetarile pe aceeasi tema. Se
asocie cu un student a carui familie accepta sa le puna la dispozitie o incapere
nelocuita, eliberata de orice mobilier, si doua grupe de plante care urmau sa
serveasca cercetarilor lor, anume un filodendron, niste ghivece cu muscate si
mai multe exemplare de San Paulia, la care tinerii slujitori ai stiintei mai
adaugara de la ei cateva tulpini de porumb in ghivece si niste ridichi. Una din
grupe fu instalata in incaperea speciala, amenajata cu oarecare improvizatii de
aparatura, printre care figura la loc de cinste un reflector. Acesta fu aprins
deasupra grupului de plante, carora cei doi le administrara si un pian
hodorogit care facea si el parte din aparatura acestui laborator ad-hoc,
constand in alternarea notelor si si la, executate ca tratament de cinci minute,
aceasta alternare a celor doua note laborator, intreruperea fiind urmata apoi de
alte cinci minute de pauza, urmata timp de douasprezece ore pe zi. Dupa o
saptamana, plantele care incepeau cele dintai sa dea semne de vizibila opozitie

la auzul acestor sunete, incepura sa-si revina dupa numai cateva note, ba chiar
inflorira. Timp de zece zile se parea ca tuturor plantelor le merge de minune,
numai ca dupa doua saptamani frunzele muscatelor incepura sa se
ingalbeneasca, iar dupa inca o saptamana florile unora din plante erau indoite
de parca le-ar fi batut un vant, in realitate insa pozitia lor sugera incercarea de
indepartare pe cat posibil de sursa de zgomot . Dupa alte cateva zile toate
plantele erau moarte, cu exceptia exemplarelor de San Paulia, care nu dadeau
semne de indispozitie, ci dimpotriva, pareau foarte multumite cu acest nou
regim de viata. Grupul de plante-martor se dezvoltase in acest timp normal.
Dorothy Retallack aduse aceste rezultate la cunostinta profesorului sau de la
universitate, Francis F.Broman, propunandu-i sa-i incuviinteze prezentarea
unei experiente asemanatoare, eventual ceva mai dezvoltata si mai strict
controlata, drept lucrare de diploma, ceea ce profesorul accepta cam cu
indoiala. „Ideea aceasta nu m-a incantat deloc - avea sa marturiseasca el ceva
mai tarziu - dar era ceva nou si pana la urma m-am hotarat sa fiu de acord,
desi observam zambete pline de inteles la ceilalti studenti, care vedeau in
experientele colegei lor niste improvizatii fara valoare dar cu pretentii insolente
de cercetari stiintifice." Astfel incat Broman nu numai ca accepta rugamintea
studentei, dar ii mai puse la dispozitie si trei cutii Biotronic Mark III, de saizeci
si ceva de centimetri lungime, aproape saizeci latime si patruzeci si cinci
adancime, pe care departamentul de la universitate condus de el tocmai le
achizitionase. Acestea aduceau mult cu acvariile ce pot fi adeseori vazute in
diferite locuinte particulare, fiind insa in realitate mijloace perfectionate de
control al luminozitatii, al temperaturii si al umiditatii.
Dorothy Retallack pastra una din cutii pentru plantele-martor, toate din
aceleasi specii ca si la experienta anterioara, exceptand San Paulia, la care
renuntase. Folosi aceeasi calitate de pamant si administra plantelor aceeasi
cantitate de apa, la aceleasi ore. Era acum hotarata sa descopere care era nota
muzicala care favoriza in cel mai inalt grad plantele, asa ca alese pentru
inceput nota fa, pe care o administra grupei de plante din prima cutie timp de
opt ore pe zi fara intrerupere, iar celor din cutia a doua in sistemul trei ore de
note, trei ore de pauza. in doua saptamani toate plantele din prima grupa
murira, insa cele din grupa a doua se prezentau excelent, comparabil mai bine
decat cele din grupa-martor tinute in a treia cutie la care nu ajunsesera
sunetele.
Atat studenta cat si profesorul fura surprinsi de acest rezultat. Nu-si puteau
da seama in ce consta cauza comportamentului atat de diferit la cele trei
grupuri de plante si se intrebau daca cele din prima grupa sucombasera din
cauza oboselii, a monotoniei muzicii sau pur si simplu „innebunisera". Atunci
cum se explica starea infloritoare celor din a doua grupa? Despre aceste

experiente se auzi repede .Izbucnira numeroase controverse in interiorul
departamentului condus de Broman, unii din profesori si studenti declarand ca
era vorba de niste tampenii fara nici un fel de valoare stiintifica, in timp ce altii
considerau ca neasteptatul deznodamant al experientei tinerei Dorothy putea
constitui un fapt ce se cerea cercetat cu toata atentia, astfel incat doi studenti,
urmand exemplul colegei lor, incepura niste experiente similare, de data asta
insa cu bostani, pe care ii scaldara timp de opt saptamani cu muzica de doua
facturi: muzica clasica si rock foarte ritmat. Rezultatele fura de-a dreptul
stupefiante: plantele din prima grupa, delectate cu Haydn, Beethoven, Brahms,
Schubert si alti clasici din secolele al XVIII-lea si al XlX-lea, crescura in directia
aparatului de radio fixat pe lungimile de unda ale unui post din Denver
specializat in muzica simfonica, ba chiar unele ajunsera sa imbratiseze cu
afectiune micul aparat. Dimpotriva, cele supuse tratamentului nemilos cu
muzica rock crescura in directia opusa, incercand parca sa scape, unele din ele
chiar silindu-se sa se ridice pe peretii de sticla ai custilor in care erau inchise.
Impresionata de aceste uluitoare constatari ale colegilor ei, Dorothy Retallack
intreprinse si ea o serie de experiente similare, cu plante de porumb, bostan,
cu petunii, filimica si carciumarese. Efectele nu se lasara asteptate, muzica
rock provocand de la inceput fie o crestere accelerata a plantelor, cu frunze
insa anormal de mici si de nesanatoase, fie o oprire neta a cresterii. in
cincisprezece zile toate exemplarele de filimica murisera, in timp ce in cutia
alaturata cele tratate cu muzica clasica aratau admirabil, dand flori mai
frumoase decat cele ale plantelor-martor. Lucru care a dat nastere multor
discutii: plantele supuse la tratamentul cu muzica rock consumau o cantitate
de apa mult mai mare decat cele hranite cu muzica clasica. si faptul care facu
o adevarata senzatie fu constatarea ulterioara ca radacinile lor, in ciuda udarii
repetate si abundente, erau mici si pipernicite, spre deosebire de celelalte, care
erau sanatoase, alcatuind o adevarata impaslitura deasa si viguroasa ce
patrunsese la o adancime de patru ori mai mare!
incurajata de aceste revelatii, Dorothy persevera, supunandu-si plantele la rock
„acid", un soi de muzica percutanta si discordanta, care sacrifica si linie
melodica si armonie si tot in favoarea ritmului si a volumului. Fireste ca reactia
plantelor fu cea scontata, absolut toate aplecandu-se in directia opusa celei din
care erau izbite fara mila de aceasta ingrozitoare cacofonie. Rasuci fiecare
ghiveci cu cate o suta de grade, in asa fel incat plantele erau acum aplecate
spre optzeci de grade de muzica, insa toate se orientara rapid in directia opusa,
decise parca sa scape de tortura. Majoritatea celor care o criticasera pe
Dorothy Retallack, se inclinara in sfarsit, admitand ca criticata nu era o
inutilitate si o impostura, cum sustinusera ei. Experierientele demonstrau clar
ca plantele erau sensibile la calitatea muzicii care li se oferea.

incurajata de aceste succese si banuind ca ceea ce le deranja pe plante era
tocmai elementul percutant, Dorothy intreprinse o noua experienta. Alese un
grup de plante carora le oferi cunoscuta arie spaniola La Paloma interpretata la
instrumente de percutie, in timp ce un alt grup era delectat cu aceeasi piesa,
interpretata insa la instrumente cu coarde. Cele din prima grupa „fugira" de
sursa de muzica, inclinandu-se cu zece grade fata de verticala - ceea ce totusi
era destul de putin fata de tarasul la care se dedau cele innebunite de muzica
rock - in timp ce celelalte, dimpotriva, se inclinasera cu cincisprezece grade
spre sursa de muzica, semn indiscutabil ca instrumentele de coarde le
impresionau placut. Experienta fu reluata apoi cu numeroase alte plante in
ghivece, cele mai multe din ele fiind plante de sera dar si bostani de diferite
varste, de la fire abia rasarite pana la plante adulte. Timp de optsprezece zile
acestea fura supuse, in cutii separate, aceluiasi tratament, iar rezultatele
confirmara observatiile anterioare: toate plantele preferau net muzica executata
la instrumente de coarde si o detestau pe cea a instrumentelor de percutie.
Ajunsa in acest stadiu al cercetatorilor, Dorothy Retallack se intreba in ce fel ar
putea reactiona plantele la o muzica mai sofisticata, fie europeana fie asiatica.
Alese in acest scop preludiile pentru orga de Bach si cateva piese de muzica
veche indiana, interpretate la titera de Ravi Shankar, unul din cei mai reputati
virtuozi indieni ai acestui instrument. Plantele isi manifestara imediat interesul
pentru Bach, inclinandu-se in directia difuzorului cu treizeci si cinci de grade,
ceea ce nu se mai intamplase pana atunci. Dar muzica lui Shankar provoca
rezultate dincolo de orice asteptari: in efortul lor de a se apropia de sursa,
plantele se intindeau aproape orizontal, iar cea mai apropiata de difuzor se
incolaci in jurul acestuia la fel ca vrejii bostanului in jurul difuzorului care il
desfata cu Haydn si Beethoven. Dorothy nu se opri si oferi plantelor si
recitaluri de muzica rock si Country din Vestul Salbatic, numai ca nu se
inregistra in comportamentul lor nimic deosebit comparativ cu cele ce se
petreceau in cutia cu plantele-martor. Perplexa in fata acestei constatari,
cercetatoarea noastra nu putu sa nu se intrebe daca nu cumva „plantele erau
intr-o totala armonie cu aceasta muzica prozaica; fara nimic neobisnuit, fiindca
altminteri nu se poate explica faptul ca asemenea sunete nu au asupra lor nici
un efect". Dar in fazele urmatoare, inregistrarile de muzica de jazz interpretata
de mari maestri ca Duke Ellington, Brubeck sau Louis Armstrong provocara
plantelor inclinari de cincisprezece-douazeci de grade directia difuzorului,
ritmul de crestere fiind net superior celui al plantelor-martor aflate in cutia lor.
Dorothy fu in masura sa stabileasca cu precizie si consumul de apa al
plantelor, care varia in functie de stilul muzicii oferite. Fata de cutia cu
plantele-martor, consumul din cutia tratata cu Bach, Shankar si cu jazz era cu

circa cincizeci la suta mai mare, in timp ce muzica rock provoca un costum
sporit de trei ori .
Urmara apoi experientele cu muzica dodecafonica a neoclasicilor, care, contrar
asteptarilor, nu provoca plantelor nici un fel de suferinte dar nici nu paru ca le
starneste vreun interes .Un examen al radacinilor arata ca cele supuse la
muzica rock erau firave, in timp ce cele scaldate in muzica dodecafonica erau
aproximativ la fel cu cele din cutia-martor.
in scurt timp, cercetarile tinerei Dorothy Retallack cunoscura o publicitate din
ce in ce mai insistenta, astfel incat cercetatoarea noastra se trezi pentru un
timp personajul zilei, fiind prezentata ca o eminenta personalitate stiintifica in
ziare si pe canalele de televiziune, incepu sa primeasca zilnic sute de scrisori,
numai ca multe din acestea contineau critici severe sau de-a dreptul injuraturi
grosolane. Numeroase ziare incepura sa se pronunte impotriva experientelor ei,
punandu-le la indoiala autenticitatea si seriozitatea stiintifica, iar o serie de
biologi consacrati se pronuntara in termeni dezaprobatori, ca sa nu mai vorbim
de cei ce calificau experimentele ei drept „pseudostiinta" sau chiar „curata
magarie". Multi savanti de renume se simteau ofensati si ridiculizati de
simplitatea acestor cercetari, care li se pareau mai curand o joaca fara legatura
cu adevarata stiinta.
Fara sa dea prea mare atentie acestor invective cu care era asaltata din toate
partile, Dorothy isi vazu mai departe de experientele ei, care incepusera s-o
pasioneze mai mult decat orice. Efectul de-a dreptul alarmant al muzicii „rock
acid" asupra plantelor o facu sa se gandeasca daca nu cumva muzica aceasta
era la fel de nociva si pentru milioanele de tineri care o ascultau tot timpul
extaziati. Mai ales dupa ce citi un articol publicat in Register din Napa, statul
California, opiniile ei incepura sa se contureze: doi medici raportau Asociatiei
Medicale a statului California ca din patruzeci si trei de cantareti de muzica
rock consultati de ei, patruzeci si unu prezentau afectiuni ireversibile ale
aparatului auditiv.
si in Denver artistii de acest gen se aratara impresionati de descoperirile lui
Dorothy. Un asemenea muzician pletos, venit si el in pelerinaj la micul ei
laborator, arunca o privire in cutia Biotronic mai impregnata cu muzica rock si
fu impietrit de halul in care aratau bietele plante. „Papuso, zise el, daca
floricelele tale o duc atat de nasol pe chestie de muzica, imi inchipui ce buleala
o fi in creierii mei. Reactia acestui artist o facu pe Dorothy Retallack sa se
gandeasca daca putea ajunge la observatii interesante supunand acestei [...]
daca floarea de marijuana, cunoscuta pentru insusirile ei halucinogene.
Cautand prin biblioteci pentru a gasi o baza teoretica pentru aplicatiile ei
experimentale, dadu peste Cartea tainelor lui Enoch, lucrarea sustinand ca
absolut tot ce se afla in univers, de la firul de iarba sau o campie pana la

stelele de pe cer, ascunde in sine un suflet . Retinu de asemenea ca Hermes
Trismegistos afirmase ca tot ce e vegetal pe pamant are viata, inteligenta si
suflet, asemeni animalelor, oamenilor si fiintelor suprapamantene. Acesta este
Hermes pe care oamenii il numisera cu veneratie „cel de trei ori mare",
considerat ca parintele artei egiptene al stiintei, al magiei, al alchimiei si al
religiei acestui popor atat de daruit.
Cercetand mai departe gandirea vechilor chinezi, Dorothy afla ca muzica este
strans legata de relatiile esentiale ale fiintelor omenesti si de spiritul vital al
fiecarui om; ea se acorda cu cea din cer si cu cea ele pe pamant, exprimand
astfel toate frecventele acestora, ca mai multe titere acordate in aceeasi cheie
muzicala. Preotii din Egiptul faraonilor, afla Dorothy, inchinasera sapte sunete
sacre celor sapte planete principale, in scopul de a ingadui divinitatilor
planetare sa transmita adoratorilor lor de pe pamant intreaga lor putere. Mai
tarziu, aceste sunete fusesera incorporate de primii crestini in cantarile lor
liturgice, dintre care una a ajuns pana la noi sub forma unei bine-cunoscute
rugaciuni inchinate slavirii lui Dumnezeu, care incepe cu cuvintele: „Laudat fie
Domnul, facatorul a toate cele vazute si nevazute".
Aceasta idee surprinzatoare, anume ca muzica salasluieste in inima fiecarui
atom, se gaseste si in lucrarile unui eminent profesor de chimie, Donald Hatch
Andrews, astazi pensionar, dupa o lunga cariera la Universitatea John
Hopkins. in cartea lui cea mai importanta, Simfonia vietii, Andrews isi invita
cititorii sa-l insoteasca intr-o calatorie imaginara intr-un atom de calcium
grossi, prelevat din extremitatea osoasa a propriului sau index. Dupa
afirmatiile lui, interiorul atomului este salasul unor sunete extrem de inalte, cu
zeci de octave mai sus decat sunetul cel mai acut al viorii. Aceasta este muzica
nucleului atomului, adica a minusculei particule ce se afla in centrul lui. Daca
o ascultam cu luare-aminte, spune el, ne dam seama ca muzica aceasta este
neinchipuit mai complexa decat cantecele religioase cu care suntem obisnuiti,
ascunzand in ea note discordante, asemeni celor intalnite in muzica simfonica
moderna din zilele noastre.
Scopul muzicii atonale, dupa opinia compozitorului si teozofului englez Cyril
Meir Scott, este acela de a sfarama forme de gandire [...] si acceptate fara
discernamant. Discordanta - luata in sensul ei moral, acela de disensiune - nu
poate fi anihilata decat tot prin discordata, spune el, deoarece vibratiile
produse de armoniile frumoase sunt prea rare pentru a putea atinge efectiv
vibratiile relativ grosolane a tot ceea ce atinge un plan situat mult mai jos.
intr-o carte celebra, Muzica si influenta ei secreta de-a lungul erelor, Scott ia in
discutie si anumite insusiri mistice importante din muzica lui Richard Wagner.
in Inelul Nibelungilor, sustine Scott, se ascunde un adanc principiu spiritual,
iar scopul muzicii lui Wagner este acela de a releva adevarul mistic unei

constiinte omniprezente. Iata un pasaj revelator din cartea lui Scott: „Pentru a
pune in aplicare acest plan, Wagner a trebuit sa sfarame numeroase conventii
muzicale existente, in zadar criticii muzicali cauta intruna in operele lui
respectarea regulilor de armonie de care erau atat de legati pana la el. si tot
zadarnica este si incercarea lor de a gasi intr-insa modulatiile, rezonantele si
toate celelalte procedee tehnice din muzica secolului al XlX-lea. in locul
acestora, dau peste discordantele nedesavarsirii, peste apropieri neobisnuite,
peste tranzitii spre chei care in aparenta nu au nici un raport perceptibil cu
cheia precedenta. Astfel insa totul le pare de-a dreptul anarhic, impregnat cu
un dispret premeditat fata de tot ce este regula prestabilita - cu alte cuvinte o
libertate scandaloasa!"
Unul din scopurile urmarite de Stravinsky si Schonberg era acela de a realiza o
noua unitate, prin sfaramarea barierelor vechii unitati, in scopul eliberarii
muzicii din tiparele anterioare.
Compozitorul rus Skriabin era si el partizan al ideii ca artistul este purtatorul
unui mesaj spiritual pe care avea misiunea de a-l transmite prin muzica sa
intregii lumi.
Asemeni lui Cesar Franck inaintea lui, Skriabin era si el un reprezentant al
sferelor superioare si cauta sa arunce o punte intre lumea ingerilor, deva, si
cea a oamenilor. in viziunea lui Cyril Scott, singurul compozitor european care
a reusit sa imbine cunoasterea vechilor mistere oculte cu muzica tonala a fost
Skriabin.
Mort la varsta de patruzeci si trei de ani, cu doi ani inainte de izbucnirea
revolutiei comuniste din Rusia, Skriabin si-a petrecut ultimii cincisprezece ani
de viata lucrand la capodopera sa Mysterium, care trebuia sa fie o imbinatie
intre muzica, proiectii multicolore realizate pe un ecran instalat in spatele
orchestrei si efluvii de parfumuri vaporizate .Punand in armonie vibratiile
auditive cu senzatiile vizuale si olfactive, Skriabin incerca sa-i transforme pe
spectatori in „cobai initiati", aducandu-i in fata unor viziuni extatice si
desfacand legaturile care le tineau personalitatile incatusate in canoanele
rigide ale propriului lor psihic, asa cum, dupa cum se povesteste, procedau cu
milenii mai inainte adoratorii posedati din Heliopolis si din alte centre ale
ocultismului antic.
Pana astazi, nici un cercetator, cu exceptia lui Hans Kayser, germanul care a
scris Harmonica Plantarum, si a catorva lucrari de matematici superioare
consacrate relatiei dintre intervalele sunetelor si cresterea plantelor, nici un
cercetator, spuneam, nu s-a aplecat asupra raportului dintre forma plantei si
notele muzicale grupate in octava. Kayser a remarcat ca, desenand proiectia
tuturor tonurilor cuprinse intr-o octava, asa cum astronomul si astrologul
Johannes Kepler procedase in lucrarea sa Harmonia Mundi pentru sistemul

solar universal, si desenand unghiuri de o anumita forma, se obtine prototipul
formei unei frunze. Octava, factorul primordial al oricarei muzici si, de fapt, al
oricarei senzatii, contine prin urmare in sine forma frunzei.
Aceasta observatie nu numai ca da o alta greutate, de ordin de data aceasta
moral, principiului metamorfozei plantelor emis de Goethe, conform caruia
dezvoltarea are loc pornind de la frunza, dar arunca si o lumina cu totul noua
asupra ingeniosului sistem de clasificare introdus acum aproape trei secole de
Carl Linne. Daca luam in considerare, precizeaza Kayser, faptul ca o pasiflora
este compusa din doua parti, cinci optimi din planta insemnand petalele si
staminele, iar trei optimi pistilul, si chiar daca refuzam orice rationament logic
inteligent, tot suntem siliti sa admitem ca sufletele vegetalelor poarta in ele
anumite prototipuri formale - in cazul pasiflorei optimi - care contribuie, ca si
in muzica, la modelarea in aceasta directie a florii. Tocmai din punctul acesta
de vedere, conchide Kayser, sistemul lui Linne primeste acum o binemeritata
reabilitare morala, deoarece clasificarea „sexuala" stabilita de savantul suedez,
oricat de susceptibila de corectari ulterioare, inseamna de fapt atingerea
esentei problemei.
Fiinta umana nu este capabila sa perceapa constient prin simturile ei limitate
decat o fractiune infima din vibratiile care o afecteaza. Celebra varietate de
margareta cunoscuta sub numele de „margareta fara parfum" ar mirosi poate
la fel de frumos si de intens ca trandafirul, dar asta numai daca oamenii ar
avea capacitatea olfactiva necesara pentru a simti particulele pe care le emite
aceasta planta. Lucrarile intreprinse pentru a stabili daca, si in ce masura
vibratiile sonore pot influenta plantele sau oamenii, departe de a fi facut pana
acum lumina in privinta actiunii exercitate de muzica si viata una asupra
celeilalte, par deocamdata in masura doar sa descurce ghemul incalcit dar
fascinant al influentelor reciproce si sa-l desfaca apoi in fire distincte.
10. PLANTELE ŞI ELECTROMAGNETISMUL
Daca reactia plantelor la sunetele muzicale sau de alta natura nu este pana în
acest moment clarificata si inteleasa, tot cam asa stau lucrurile si in cazul
raspunsurilor lor la undele pe care noi le numim electromagnetice. Omul
inainteaza inca pe bajbaite, fara ca macar sa fi putut stabili cu precizie care din
nenumaratele sale aparate generatoare de asemenea unde sunt benefice si care
nocive, din punctul de vedere al materiei vii.
Jean-Jacques Dortous de Mairan, astronom si scriitor francez din secolul al
XVIII-lea, a fost intrigat de faptul ca apusul soarelui o obliga pe tematoarea
Mimosa pudica sa-si stranga frunzele, intocmai ca atunci cand el insusi o

atingea cu mana. Prima concluzie aflata la indemana ar fi fost aceea ca planta,
la caderea noptii, se pregatea de culcare asemenea unei fiinte omenesti sau
unui animal, dar aceasta explicatie nu i s-a parut deloc satisfacatoare. Astfel
incat se hotari sa faca o experienta simpla: intr-o dimineata, inainte de
rasaritul soarelui, aseza doua ghivece, fiecare cu cate o planta, intr-un dulap
unde nu intra nici o raza de lumina. Examinandu-le pe la ora pranzului,
observa uluit ca amandoua aveau frunzele larg desfacute, asemeni suratelor lor
aflate la lumina, in salon. Urmarind mai departe comportarea celor doua
mimoze, observa ca seara amandoua isi stransera frunzele, in acelasi timp cu
celelalte, care jucau fara sa stie rolul de plante-martor. Mairan trase de aici
concluzia ca plantele simt soarele fara sa-l vada. Neputandu-si explica acest
fenomen, bietul om adresa Academiei o scrisoare in care arata ca plantele lui se
aflau, pe cat se pare, sub influenta unei puteri necunoscute care exista in
univers.
Peste aproximativ doua secole un savant american, doctorul John Ott, aflat la
conducerea Institutului de cercetari asupra mediului, sanatatii si luminii din
Sarasota, statul Florida, confirma observatiile lui Mairan. El se gandi daca nu
putea identifica aceasta „energie necunoscuta" care patrunde adanc in masa
planetei si care, in acel moment, i se parea a fi singura solutie pentru oprirea a
ceea ce se numea „radiatii cosmice". incercand sa faca lumina in acest
domeniu, Ott duse sase mimoze, in timpul zilei, intr-o mina si le instala intr-un
loc aflat la mai mult de doua sute de metri adancime. Spre deosebire de
mimozele ascunse in dulapul intunecos, acestea isi stransera imediat frunzele,
fara a mai astepta apusul soarelui si ramasera astfel chiar si cand Ott le
supuse luminii unor reflectoare puternice. Lasand la o parte faptul ca Ott a
facut imediat legatura intre aceste fapte si fenomenul electromagnetismului,
despre care pe timpul lui Mairan nu se stia practic nimic, in rest lucrurile
ramaneau la fel de tulburi ca si pentru ilustrul precursor francez.
Pentru ca toata stiinta lui Mairan si a contemporanilor sai in legatura cu
electricitatea se limita la cunostintele mostenite de la vechii greci despre
proprietatile ambrei, pe care ei o mai numeau si elektron, o materie ce poseda
bizara insusire ca, daca era frecata temeinic cu o bucata de material textil, sa
poata atrage un fulg sau o farama de pai. Se mai stia ca magnetita, un oxid
natural de fier de culoare neagra, exercita o atractie inexplicabila asupra
bucatilor de fier. Cum aceasta materie fusese descoperita intr-o regiune din
Asia Mica numita Magnesia, a fost botezata de greci Magnes Lithos, adica
„piatra de Magnesia", denumire prescurtata de romani in magnes (genitiv
magnetis), forma care a dat nastere cuvantului „magnet", existent in forma
aceasta sau in altele apropiate cam in toate limbile moderne. Primul om care a
stabilit o legatura intre electricitate si magnetism a fost un savant englez din

secolul al XVI-lea, William Gilbert, medic stralucit si adanc cunoscator al
filozofiei, caruia aceste merite i-au adus inalta onoare de a fi desemnat ca
medic personal al reginei Angliei, Elisabeta I.
Gilbert ajunsese la ideea, extrem de avansata pentru timpul sau, ca insasi
planeta noastra este un gigantic magnet de forma sferica, drept care conchise
ca magnetita are „suflet", deoarece aceasta materie „este parte a mamei sale
insufletite, Pamantul, pentru care este un copil privilegiat". El isi mai dadu
seama si de faptul ca mai existau si alte materii care, frecate bine, capatau
insusirea de a atrage obiecte usoare. El le atribuie calificativul de „electrice" si
foloseste pentru prima oara sintagma „putere electrica". Timp de secole de-a
randul, forta de atractie a ambrei si a magnetitei fusese considerata „fluid de
eter penetrant" (indiferent care i-ar fi fost natura) emis de substantele
respective.
Chiar si mult mai tarziu, la o jumatate de secol dupa experientele lui Mairan,
un spirit de talia lui Joseph Priestley, cel caruia ii datoram descoperirea
oxigenului, scria in tratatul sau de popularizare a electricitatii: „Pamantul si
toate corpurile cunoscute de noi, fara nici o exceptie, cuprind probabil in ele o
anumita cantitate dintr-un fluid extrem de elastic si de subtil pe care filozofii
au cazut de acord sa-l denumeasca electricitate. in clipa cand un corp incepe
sa contina o doza mai mare din acest fluid decat cea naturala, efectele rezultate
din acest fenomen sunt din cele mai vrednice de luat in seama. Se considera ca
corpul omenesc cuprinde si el acest fluid si e in stare de multe lucruri
deosebite care se datoreaza tocmai puterii electrice."
Chiar si in secolul al XlX-lea cunostintele reale asupra magnetismului erau
incredibil de putin avansate fata de alte domenii ale cercetarii. intr-un text
publicat la putin timp dupa al doilea razboi mondial de Muzeul stiintelor si al
Industriilor din Chicago sta scris ca oamenii inca nu stiu de ce planeta noastra
are insusirile unui magnet, de ce curentii electrici formeaza in jurul lor
campuri magnetice si nici macar de ce minusculii atomi ai materiei sunt
incarcati de electricitate in nemarginirea spatiilor vide. si lucrurile au
continuat sa stagneze incredibil de mult timp, astfel incat in 1964 un om de
stiinta de talia eminentului Jeno Barnothy putea scrie ca „fusesera avansate
numeroase teorii care incercau sa explice originea magnetismului terestru, dar
nici una dintre ele nu era pe deplin satisfacatoare."
Surprinzator lucru, asemenea termeni pot fi aplicati fara prea mare exagerare
si fizicii contemporane, chiar daca aceasta a inlocuit conceptul de „fluide de
eter penetrante" cu un spectru de radiatii ondulate sau electromagnetice,
mergand de la frecvente foarte lente, de sute de mii de ani fiecare, cu lungimi
de unda de ordinul a milioane de kilometri, pana la frecvente suprarapide, de
1021 pe secunda, cu lungimi de unda valorand o infinitezimala miliardime de

milimetru. Cele din prima categorie sunt legate de anumite fenomene, cum ar fi
rasturnarea campului magnetic al Terrei, celelalte de coliziunile dintre atomii
care se deplaseaza cu viteze inimaginabile, in special atomii de heliu si de
hidrogen, cu transformarea energiei cinetice in energie de radiatie, care a
primit si numele de „radiatie cosmica". intre aceste doua extreme se afla
nenumarate benzi de unde energetice, printre care razele gamma, care iau
nastere in nucleul atomului, razele X, care se formeaza la periferia acestuia, si
o serie intreaga de frecvente desemnate sub numele de lumina, deoarece sunt
percepute de ochiul uman, fara a mai vorbi de cele care sunt folosite in
radiodifuziune, in teledifuziune, de radare sau de o multime de alte si alte
intrebuintari mergand de la zborurile spatiale pana la bucataria moderna,
echipata cu cuptoare cu microunde sau cu vase de gatit dotate cu dispozitive
electronice din ce in ce mai sofisticate.
Undele electromagnetice difera esential de cele sonore prin aceea ca ele se pot
propaga si in vid, desi acest fenomen ramane inca enigma. Armate intregi de
cercetatori s-au aplecat sa studieze cu sarg calitatile fizice ale
electromagnetismului si modul in care acestea pot fi aplicate diverselor
aparaturi mecanice, insa putini au fost aceia care sa-si fi indreptat atentia
asupra unui lucru poate de mii de ori mai important: cum si de ce undele
electromagnetice sunt in masura sa influenteze tot ce inseamna forma de viata.
Primul om care s-a apucat sa cerceteze aceasta pista a fost un spirit
independent, un scotian caruia nu i se cunoaste decat numele de familie,
Maimbray. in 1746, el a asezat in locuinta lui din Edinbourg doua tufe de mirt
in vecinatatea unui aparat cu care pare-se ca se silea sa faca experiente legate
de electricitate si constata uluit ca plantele cunoscura o dezvoltare rapida,
inmugurind abundent in timp ce semenele lor dormeau somnul adanc al iernii.
in 1749, Jean Antoine Nollet, un abate foarte invatat, cu preocupari stiintifice
constante si preceptor al mostenitorul tronului, afla dintr-o scrisoare primita
de la un fizician german din Wittenberg ca un tub capilar care, umplut cu apa,
nu se golea in mod normal decat lasand apa sa curga picatura cu picatura, o
lasa sa curga intr-un jet subtire daca era conectat la o sursa de electricitate.
Verificand imediat experienta corespondentului sau, Nollet se convinse de
adevarul deplin al afirmatiei acestuia, ceea ce-l hotari sa incerce tot felul de
experiente de aceasta natura, in speranta ca va da aici peste adevaruri
stiintifice inca necunoscute. Dupa cum avea sa noteze el insusi ceva mai
tarziu, „sfarsi prin a crede ca aceasta calitate electrica, utilizata intr-un anumit
mod, putea avea efecte remarcabile asupra unor corpuri organizate, cum ar fi,
intr-un anumit sens, masinile hidraulice care folosesc forte puse la indemana
oamenilor de insasi natura care le-a creat si le-a perfectionat".

Nollet observa ca plantele asezate in vase metalice si tinute in apropierea unui
conductor electric asezate in vase metalice si tinute in apropierea unui
conductor electric aveau o evaporare mai intensa decat cea normala si ca
semintele semanate in asemenea cutii incolteau mai rapid. Trase de aici
concluzia ca electricitatea era in stare sa influenteze intr-un grad foarte inalt
functiile de crestere ale oricarei forme de viata si asternu pe hartie aceste
lucruri cu cativa ani inainte ca Benjamin Franklin sa-si inalte celebrul zmeu
care, pe timp de furtuna, a adus pana la sol puterea electrica a unui fulger.
Fulgerul lovise o minuscula articulatie metalica a zmeului si curentul electric
coborase prin sfoara uda de ploaie pana la extremitatea de jos, conectata la o
butelie de Leyda. Acest dispozitiv fusese realizat in 1746 de doi savanti de la
Universitatea din Leyda, care erau convinsi ca electricitatea este un fluid. Cu
fluidul acesta ei sperau sa poata umple o sticla, cu ajutorul unui fir electric si
al unui generator electrostatic, dar, in ciuda tuturor eforturilor lor, de indata ce
scoteau din functiune generatorul, in sticla nu putea fi detectata nici o urma
de electricitate, chiar cand sticla era plina de apa. Un accident, care din fericire
nu s-a soldat cu urmari grave, ii conduse pe cei doi savanti olandezi la o
descoperire importanta: unul din ei, tinand fara sa-si dea seama in mana sticla
plina cu apa, a intins cealalta mana spre generator, ca sa-l scoata din
functiune, dar in clipa cand l-a atins a simtit o zguduitura puternica si a
scapat sticla, care s-a spart in mii de cioburi. in felul acesta s-a descoperit ca
sticla continea in realitate electricitate si ca aceasta se putea descarca brusc,
cu o violenta explozie de energie.
Abia in 1770 aparu din nou interesul pentru folosirea electricitatii atmosferice
in directia favorizarii cresterii vegetalelor. La Torino, in Italia, profesorul Gardini
intinse mai multe fire electrice deasupra gradinii unei manastiri mici si
prospere. La scurt timp dupa asta, plantele din gradina, care pana atunci
aratau de minune, incepura sa se ofileasca si sa se usuce. Alarmati ca la mijloc
trebuie sa fie cine stie ce lucratura diavoleasca si ca in firele acelea blestemate
salasluia puterea necuratului, cuviosii calugari le smulsera, fara menajamente
pentru profesor si in scurt timp intreaga gradina reveni la viata. Nevoit sa-si
inceteze experientele, care-i adusesera si o faima cam urata, profesorul Gardini
trase din acest episod concluzia ca plantele fie ca fusesera impiedicate, din
cauza firelor, sa primeasca pe cale naturala din atmosfera energia electrica
necesara cresterii, fie ca el le administrase o doza prea puternica, ceea ce le
fusese fatal.
Cand auzi ca fratii Mongolfier, Joseph-Michel si Jacques-Etienne, reusisera sa
ridice in aer un urias balon umplut cu aer cald, cu ajutorul caruia doi pasageri
traversasera in zbor Parisul, parcurgand mai bine de zece kilometri in douazeci
si cinci de minute, Gardini se pronunta cu entuziasm in favoarea acestei

inventii si recomanda plin de caldura agricultorilor folosirea balonului fratilor
Mongolfier la captarea energiei electrice din atmosfera, care sa fie adusa pana
la ogoarele si gradinile lor printr-un fir lung legat de balon.
Numai ca aceste descoperiri din Franta si din Italia nu impresionara prea mult
lumea savantilor vremii, care erau mai interesati de efectele electricitatii asupra
materiei moarte decat asupra corpurilor vii. Indiferenta lor ramase neclintita
chiar si in 1783, cand aparu un tratat in regula, intitulat Despre electricitatea
vegetalelor si scris tot de un slujitor al bisericii, abatele Bertholon, om cu o
temeinica cultura clasica dar si cu pasiunea stiintei, care capatase insa si o
urata faima de vrajitor. " Lucrul este perfect explicabil daca tinem seama de
nivelul de gandire al timpului si de maniera in care abatele isi facea uneori
experientele. De exemplu, intr-o zi i-a poruncit gradinarului sau sa stea pe o
lespede dintr-un material izolant si sa ude legumele cu apa provenind dintr-o
stropitoare conectata la o sursa electrica. Repetata, aceasta experienta duse la
obtinerea unor salate de dimensiuni uriase, fapt care desigur ca fu pus imediat
de toata lumea pe seama colaborarii unor puteri oculte. Tot abatelui Bertholon
i se datoreaza si inventarea unui aparat numit „electrovegetometru", destinat sa
capteze cu ajutorul unei antene energia electrica din atmosfera si sa o descarce
intr-o gradina de zarzavaturi. Abatele Bertholon scria: „Acest instrument poate
fi folosit oriunde este nevoie de o productie vegetala, si oricand. Utilitatea si
eficacitatea lui nu trebuie trecute cu vederea sau puse la indoiala decat cel
mult de spiritele inguste si fricoase care se tem de stiinta si care nu-i admit
nici un merit, ci raman pe veci prinse in catusele stramte ale unei lasitati
jalnice pe care se silesc s-o ascunda sub haina prudentei si a respectabilitatii."
Dupa care abatele, dand cu tifla neincrezatorilor, declara sus si tare, plin de
curaj, ca nu mai e mult pana in ziua cand cel mai bun fertilizant agricol va fi
adus de om „fara nici o cheltuiala, din cer pur si simplu".
in 1780 se intampla un lucru care avea sa provoace un salt urias al acestei
discipline stiintifice care abia incepuse sa palpaie. Dintr-o pura intamplare, in
bucataria casei din Bologna a lui Luigi Galvani, profesor de anatomie, sotia
acestuia atinse fara sa vrea un picior de broasca, pe care-l pregatea pentru pus
la gatit, de un fir electric al unuia din aparatele sotului ei tinute in bucatarie,
aceasta servind si de laborator. Doamna Galvani fu aproape speriata vazand
cum piciorul de broasca, taiat din trupul batracianului de mai bine de doua
ore, avu o tresarire puternica si i se smulse din mana de parca ar fi fost viu.
Cand auzi de aceasta intamplare, profesorul Galvani se gandi imediat daca nu
cumva electricitatea era o forma de manifestare a vietii si nota in caietul sau cu
observatii stiintifice: „Fluidul electric ar trebui considerat drept un mijloc de
excitare a fortei neuro-musculare".

in urmatorii sase ani, Galvani se dedica unor cercetari intense legate de
efectele electricitatii asupra miscarilor tesutului muscular, dar nu avansa prea
mult. Descoperi insa intr-o zi ca pulpa unei broaste putea tresari tot atat de
violent chiar si daca firul electric, fara sa fie conectat la nici o sursa, facea
contact cu balustrada de fier, unde ajunsese impins accidental de vant.
intelegand ca in circuitul acesta electricitatea provenea fie din pulpa broastei
fie din metalul balustradei, Galvani, care considera aceasta forta nu moarta, ci
vie, decise ca ea provenea din tesutul animal si atribui reactia unui fluid vital
sau unei forme de energie aflate in trupul broastei, pe care el o numi
„electricitate animala".
Descoperirile lui Galvani facura o impresie adanca asupra unui fizician de la
Universitatea din Pavia, din ducatul Milanului, pe nume Alessandro Volta, care
incepu imediat sa se intereseze indeaproape de asemenea lucruri cu totul noi.
Numai ca, incercand sa reia aceste experiente, Volta constata ca nu putea
obtine descarcarea electrica decat cu conditia sa foloseasca doua metale
diferite. intr-o scrisoare adresata bunului sau prieten abatele Tommaselli, el
declara ca e evident faptul ca electricitatea provine, in acest caz, nu din
piciorul de broasca, ci din „simpla intalnire a doua metale de natura diferita".
Acest fapt il facu sa inceapa cercetari intense intr-o alta directie, aceea a
proprietatilor electrice ale metalelor, ajungand sa realizeze in 1800 o pila
electrica in care alternau discuri de zinc si de cupru, cu rondele de hartie uda
intre perechile de discuri. Cum aceasta pila se putea reincarca imediat, ea
putea fi utilizata pentru obtinerea dupa nevoi a curentului electric, nu o
singura data, ca butelia de Leyda, ci la nesfarsit. Pentru prima oara oamenii de
stiinta erau scapati de greaua povara a dependentei lor de dificultatile
procurarii curentului electric necesar cercetarilor, avand acum posibilitatea de
a renunta la energia statica sau la cea naturala. Pila lui Volta, stramos al
bateriilor de acumulatori din zilele noastre, punea mai ales in evidenta
existenta unei energii electrice provocate artificial, dinamica sau cinetica, ceea
ce aproape ca dobori teoria lui Galvani cu privire la energia vitala speciala
aflata in tesuturile vii.
insusi Volta, care la inceput nu numai ca acceptase ideile lui Galvani, dar
fusese chiar entuziasmat de ele, avea sa scrie peste ani: „Daca negam existenta
oricaror activitati electrice proprii organismelor vii si renuntam la seducatoarea
teorie sprijinita pe frumoasele experiente ale lui Galvani, aceste organisme pot
fi considerate pur si simplu o noua varietate de electrometre, inzestrate cu o
admirabila sensibilitate." La randul sau, Galvani, cu putin inainte de a muri,
declara profetic ca intr-o zi analiza tuturor aspectelor de ordin fiziologic ale
experientelor lui „va oferi o cunoastere mai adanca a naturii fortelor vietii, a
duratei lor diferite in functie de sex, varsta, temperament, boli, ba chiar de

compozitia atmosferei". Lucru greu de inteles astazi, oamenii de stiinta ai
timpului nu dadura nici o atentie acestei teorii si, din cate se stiu azi, nimeni
nu a procedat pe atunci la experimentarea lor spre a le verifica...
Cu cativa ani mai inainte, un om de stiinta vienez, calugarul iezuit Maximilian
Hell, ungur de neam, despre ale carui cercetari Galvani probabil ca nu auzise
nimic, se lasase sedus de ideea lui Gilbert privitoare la calitatile „intocmai ca
ale sufletului" pe care le-ar avea corpurile magnetice naturale si care pot fi
transmise metalelor feroase si nascocise un aparat ciudat menit tratarii
reumatismului construit din placi metalice magnetizate. Unul din prietenii
apropiati ai lui Hell, doctorul Franz Mesmer, fu impresionat de numeroasele cai
de vindecare a bolii cu acest aparat. Mesmer, care era deja un medic cu faima
in Viena, il citise pe Paracelsus si, fascinat de scrierile acestuia, devenise foarte
pasionat de magnetism, asa ca incepu un sir de experinte pentru a verifica
autenticitatea aparatului prietenului sau si pentru a afla care era natura
fortelor puse in miscare de acesta. Aceste experiente il condusera in scurt timp
la concluzia ca materia vie este inzestrata cu o anumita proprietate inca
misterioasa, asupra careia se poate actiona cu „fortele magnetice pamantene si
ceresti". in 1779 el dadu acestei insusiri numele de „magnetism animal" si ii
consacra o teza de doctorat intitulata Influenta plantelor asupra corpului
omenesc, care starni in lumea savantilor germani o mare valva, insotita insa de
gelozii si de tot felul de manifestari de neincredere. Afland ca un preot elvetian,
J. J. Gassner, vindeca bolnavii numai atingandu-i, Mesmer incerca si el
aceasta tehnica si, spre uimirea lui, obtinu de fiecare data succese
indiscutabile, ceea ce il facu sa inteleaga ca numeroasele vindecari realizate de
el pana atunci se datorau, poate, nu atat eficacitatii tratamentelor prescrise
dupa toate regulile medicinei, ci mai curand atingerii de catre mainile lui a
trupurilor pacientilor pe care ii consulta. Acest lucru il facu sa declare,
imprudent, ca anumiti oameni aveau un dar innascut, fiind mai bine inzestrati
decat altii cu puteri „magnetice" si ca el se numara printre acestia.
S-ar putea crede ca aceste extraordinare descoperiri ale lui Mesmer stau la
baza practicilor de azi legate de energia bioelectrica si biomagnetica, ce reunesc
fizica, medicina si fiziologia. Numai ca lucrurile nu stau deloc asa, fiindca
portile s-au trantit grele peste numele lui Mesmer, pentru mai bine de un secol.
Succesele uluitoare obtinute de el acolo unde altii esuasera lamentabil, ca si
declaratiile prea semete facute cu privire la propriile lui insusiri innascute, ii
adusesera lui Mesmer acuzatii nimicitoare starnite de invidia si de ura
neputincioasa a medicilor vienezi, care il declarasera intr-un glas sarlatan si ca
sa se vada scapati de un confrate atat de incomod, sfarsisera prin a recurge la
un act incalificabil: acuzatia de vrajitorie. Se institui imediat o comisie oficiala,
insarcinata cu stabilirea adevarului si, cum concluziile acesteia fura ca intr-

adevar doctorul Mesmer isi vindeca bolnavii gratie nu stiintei medicale oneste,
ci concursului dat de puteri oculte, autoritatile luara hotararea excluderii
nefericitului din corpul medical, interzicandu-i practicarea medicinei pe
teritoriul Austriei si in cele din urma expulzandu-l. Silit sa se refugieze la Paris,
Mesmer fu la inceput fericit ca daduse aici peste „oameni mai luminati si mai
putin indiferenti in rata noilor descoperiri ale stiintei", dupa cum marturisea el
intr-o scrisoare catre un prieten. Numai ca bucuria lui fusese cu totul
prematura, fiindca si medicii francezi se aratara in curand la fel de obtuzi si
mai ales la fel de invidiosi ca si colegii lor din Viena. Acuzatiile lor extrem de
violente provocara un scandal atat de mare incat insusi regele Ludovic al XVIlea se vazu silit, pentru a mai calma spiritele, sa instituie o comisie regala de
ancheta asupra sarlataniilor neamtului care se vanduse Satanei. in zadar unul
din cei mai reputati medici francezi, eminentul doctor D'Eslon, se pronunta in
favoarea confratelui sau vienez, declarand public ca acesta realizase „una din
cele mai importante descoperiri stiintifice din zilele noastre", fiindca putin lipsi
ca el insusi sa fie acuzat de complicitate cu veneticul. Comisia regala, formata
exact din cei mai inversunati dusmani ai lui Mesmer, stabili in mod oficial si cu
mare operativitate ca „magnetismul animal nu exista si ca in consecinta nu
poate avea nici un efect binefacator asupra sanatatii omului". Fireste ca
Mesmer se vazu din nou expus oprobriului public, bolnavii incepura sa-l
ocoleasca ingroziti, temandu-se pentru mantuirea lor daca se mai dau pe mana
unui colaborator dovedit al Satanei si, cu toate ca autoritatile franceze nu-l
expulzara, Mesmer pleca in Elvetia, unde muri in 1815 intr-o saracie
ingrozitoare, uitat de toti. Reusise insa sa termine opera capitala a vietii sale,
Mesmerismul sau sistemul de influente reciproce sau teoria si practica
magnetismului animal. si ce este si mai de neinteles este tocmai faptul ca faima
ingrozitoare pe care si-o castigase atunci apasa si azi asupra numelui sau, in
ciuda faptului ca cele mai multe din afirmatiile sale sunt astazi adevaruri
asupra carora nu mai planeaza nici o indoiala. Destin tragic pentru un om de
stiinta vizionar, pe care l-au impartasit atatia de-a lungul secolelor, insa, spre
deosebire de cei mai multi, carora macar li s-a adus postum o binemeritata
reabilitare, Mesmer este astazi un uitat, numele sau fiind citat in fuga in
dictionare, doar ca o curiozitate.
in 1820 un om de stiinta din Danemarca, pe nume Hans Christian Oersted,
constata printr-o intamplare ca acul unui compas aflat in apropierea unui fir
incarcat cu electricitate isi schimba pozitia, tinzand sa se aseze perpendicular
pe directia firului. Cand curentul era inversat, varful acului se orienta si el in
directia diametral opusa. Din faptul ca o forta putea actiona de la distanta
asupra acului compasului, se putea trage concluzia ca in jurul firului electric
se formase un camp magnetic. Aceasta constatare, ramasa pe moment fara

urmari, avea sa duca la una din cele mai mari descoperiri am istoria stiintei,
cu o aplicabilitate extrem de larga: Michael Faraday si Joseph Henry, unul aflat
in Anglia si celalalt in America, descoperira, independent unul de celalalt, ca si
fenomenul invers era perfect valabil, cu alte cuvinte ca un camp magnetic
putea da nastere unui curent electric daca era strabatut de un fir. Acesta este
principiul pe baza caruia functioneaza toate generatoarele de azi si o multime
imensa de aparate electrice.
Avem in prezent mii si mii de lucrari despre ce poate sa faca omul cu ajutorul
electricitatii, insa ce este electricitatea si de ce se manifesta ea, acestea raman
mistere la fel de nepatrunse ca si in vremea lui Priestley. Oamenii de stiinta din
zilele noastre raman in continuare la fel de ignoranti in privinta compozitiei
undelor electromagnetice, multumindu-se sa le foloseasca la transmisiile radio
sau televizate, la functionarea aparatelor radar sau a aparatelor de prajit paine.
Fapt este ca acest dezechilibru acut dintre interesul de ordin practic al undelor
electomagnetice si cel teoretic, privitor la natura lor, dateaza de mult si va dura
poate foarte mult timp de acum inainte, intrucat numarul cercetarilor care sa
se dedice studiului in sine al acestui fenomen a fost si ramane in continuare
aproape simbolic. Cat despre cei care s-au aplecat asupra influentei exercitate
de undele electromagnetice asupra materiei vii, acestia sunt atat de putini la
numar iar realizarile lor atat de nesemnificative incat nu lasa loc unor prea
mari sperante in aceasta privinta. Sa citam totusi o remarcabila exceptie, pe
baronul von Reichenbach, savantul german din Tubingen care, in 1845, a
descoperit derivatele gudronului de lemn, printre care si creozotul, care avea sa
devina in scurt timp materie de baza in protejarea barajelor si a fundatiilor
subacvatice. Von Reichenbach isi daduse mai de mult seama, in timpul
cercetarilor sale, de faptul ca anumite persoane special inzestrate, pe care el lea numit „sensibile", puteau efectiv sa vada o ciudata energie emanand din tot
ce este viu si chiar din capetele unei bare metalice magnetizate. El dadu acestei
stranii forme de energie numele de Odyle sau Od, dar absolut toate incercarile
sale de a dovedi fizicienilor vremii existenta acesteia se soldara cu esecuri nete
si definitive, in ciuda faptului ca lucrarile sale au fost traduse in englezeste de
William Gregory, eminent profesor de chimie la Universitatea din Edinbourg,
care le-a publicat in 1844 intr-o carte intitulata Cercetari asupra fortelor
magnetismului, electricitatii, caldurii si luminii, in raport cu forta vitala.
Nimeni, nici in Anglia, nici pe continent, nu a dat atentie acestor fapte,
considerandu-le probabil elucubratii de rand, asemeni multor cartulii publicate
de tot felul de sarlatani dornici sa faca senzatie.
Cautand sa-si explice antipatia cu care toata lumea privea afirmatiile sale
privitoare la „forta odica", Reichenbach a scris: "De indata ce abordam
subiectul acesta, simteam ca atingeam un punct suparator pentru

interlocutori. Probabil ca in mintea lor notiunile aduse in discutie de mine, Od
si sensibilitate, se legau imediat de asa-zisul „magnetism animal" sau de
„mesmerism", lucruri care inca mai sunt si azi hulite ca vrajitorii sau in cel mai
bun caz ca escrocherii jalnice, asa ca orice incercare de a-i face sa priveasca
lucrurile acestea cu simpatie si intelegere se izbea de o rezistenta neinchipuit
de puternica din partea lor". Reichenbach considera, in naivitatea lui de om
sincer, ca aceasta atitudine era nejustificata, deoarece el declarase ca
misterioasa forta odica, desi se asemana mult cu magnetismul animal si nu era
deloc exclusa o legatura stransa cu acesta, ar fi putut totusi sa fie o entitate
distincta, care sa existe prin ea insasi.
Peste decenii, Wilhelm Reich avea sa scrie: „Energia de care se ocupau grecii
din antichitate si urmasii lui Gilbert era una radical diferita de cea care i-a
interesat pe fizicienii de dupa Volta si Faraday, aceasta din urma fiind obtinuta
prin deplasarea de fire electrice in campuri magnetice si diferind de cea veche
nu numai prin principiul care sta la baza producerii ei, ci prin insasi esenta
sa."
Reich era de parere ca vechii greci, o data cu descoperirea energiei realizate
prin frecare, descoperisera totodata si forta misterioasa pe care el insusi o
numea „orgon", o forma de energie foarte asemanatoare cu odyle a lui
Reichenbach si cu eterul anticilor. El sutinea ca „orgonul" este vehiculul
luminii si mediul de desfasurare a activitatii electromagnetice si de gravitatie,
forta care se afla in intreg spatiul, chiar daca in diferite grade de concentrare,
si care este prezenta chiar si in vid. Acest „orgon" era, dupa convingerea lui,
legatura fundamentala intre materia organica si cea anorganica. Desi au
surprins, afirmatiile lui Reich nu au avut nevoie de prea mult timp pentru a fi
luate in serios, astfel incat prin 1960, la putina vreme dupa moartea sa, un
publicist de renume ca D.S. Halacy, cunoscutul autor de lucrari de
popularizare a stiintei clasice, scria: „Practic orice proces vital se poate produce
numai datorita valului de electroni, care este unul din elementele esentiale ale
vietii".
Dificultatile aparute in calea cercetatorilor dintre vremea lui Reichenbach si
cea a lui Reich se datoreaza intr-o anume masura si faptului ca in tot acest
timp a fost in voga sa se cerceteze mai mult elementele componente decat
functionarea globala. Paralel cu aceasta viziune limitata se largea si prapastia
dintre cei ce se interesau de fenomenele numite azi, prin consens, „stiinte
biologice" si fizicienii care nu admiteau decat ceea ce puteau vedea cu ochii sau
masura cu aparatura lor. in tot acest timp, chimia se concentra tot mai mult
asupra studierii unor entitati separate, din ce in ce mai restranse si mai
diferite unele de altele, care, combinate artificial, ofereau ca pe o adevarata
mana cereasca o sumedenie de noi produse fascinante.

Obtinerea pentru prima oara in laborator, prin sinteza operata artificial, a unei
substante organice, ureea, paru sa spulbere cu totul ideea unui element vital
specific materiei organice. Descoperirea celulelor din vechea filozofie elina
parea sa demonstreze ca plantele, animalele si insusi omul n-ar fi altceva decat
simple asociatii dupa formule diferite ale acestui material de constructie sau a
complicatei alcatuiri chimice care este celula, teorie ce fu sprijinita si pe deplin
confirmata in scurt timp de descoperirea cromozomilor subcelulari, a genelor si
a componentei „elementare", acidul dezoxiribonucleic. Fireste ca in fervoarea
acestor descoperiri senzationale, numarul celor care sa studieze efectele
electromagnetismului asupra vietii nu avea nici o sansa sa creasca. Doar cativa
nonconformisti avansara din cand in cand diferite ipoteze legate de modul in
care plantele ar putea raspunde influentelor cosmice externe, ceea ce facu
macar ca descoperirile de odinioara ale lui Nollet si Bertholon sa nu cada intr-o
uitare totala.
in secolul trecut, englezul William Ross, incercand sa verifice afirmatiile mai
vechi ale marchizului d'Anglesey despre germinatia mai rapida a semintelor
supuse in prealabil actiunilor unui camp electric, inchipui o reteta noua pentru
solul unei parcele mici din gradina, imbogatindu-l cu oxid negru de magneziu,
cu sare de bucatarie si mai ales cu acid sulfuric diluat, semanand apoi pe
terenul astfel pregatit castraveti. Lasand sa se scurga in amestecul acesta
ucigator un curent electric, observa ca plantele rasarisera mult mai repede
decat pe alta parcela, unde compozitia solului era aceeasi, dar unde nu
actionase nici un curent electric. Atunci Ross merse mai departe cu aceste
experiente, ingropand o tabla de cupru de treizeci si cinci de centimentru pe
un metru si jumatate la capatul a trei randuri de cartofi, iar la capatul calalalt
o alta tabla, de aceleasi dimensiuni, insa confectionata din zinc. Legand intre
ele cele doua bucati de tabla, obtinu astfel o baterie de randament mic. La
vremea recoltatului, rezultatul fu concludent: pe parcela tratata electric
tuberculii aveau diamentrul in medie de sase centimetri, in timp ce pe parcelamartor, cu aceeasi compozitie a solului, crescusera cat unghia.
Ross fu incredintat ca daduse lovitura si ca descoperirea aceasta avea sa-l
umple de bani, asa ca trimise un raport Oficiului american pentru brevete,
care accepta procedeul lui si il publica brevetat in 1844, cu titlul Experiente
galvanice asupra vegetatiei.
Un an mai tarziu, primul numar din Journal ofthe Horticultural Society din
Londra publica o ampla dare se seama despre Influenta electricitatii asupra
vegetatiei, al carei autor, agronomul Edward Solly, relata experientele sale cu
fire electrice suspendate deasupra unor plantatii, ca in incercarea lui Gardini,
sau ingropate in pamant, dupa metoda lui Ross. Numai ca din cele saptezeci de
experiente ale lui Solly pe legume, flori si seminte, numai nouasprezece

dusesera la oarecare cresteri de randament, cam tot atatea se dovedisera
nocive pentru plante iar celelalte nu avusesera nici un efect.
Rezultatele contradictorii obtinute de acesti doi cercetatori aveau meritul de a
demonstra importanta vitala pentru orice forma de vegetatie a cantitatii,
calitatii si duratei stimularii electrice. Numai ca la acea vreme fizicienii nu
dispuneau de o aparatura adecvata pentru masurarea efectelor specifice ale
electricitatii, fie naturala fie artificiala, ;i nu se cunosteau prea multe nici
despre felul in care aceasta actioneaza asupra plantelor, astfel incat genul
acesta de cercetari fu repede abandonat, ramanand sa se mai ocupe de ele
doar cativa horticultori curiosi si incapatanati, din care unii nu erau decat
niste excentrici ce capatara repede faima de ticniti. Cu toate acestea, se pot
nota cateva observatii interesante asupra afinitatii dintre plante si electricitate,
datand din acel timp.
in 1859 aparu in Gardener's Chronicle un articol in care se arata ca se
observasera mici descarcari electrice sub forma unor fulgere in miniatura intre
o verbina violacee si vecina ei si ca, pentru cei dornici sa observe cu propriii lor
ochi acest ciudat fenomen, cel mai propice moment era apusul soarelui intr-o zi
de furtuna de dupa o perioada de seceta prelungita. Articolul constituia
totodata si o confinnare in plus a observatiilor lui Goethe cu privire la micile
fulgere aruncate la caderea noptii de macii din gradina lui.
insa abia spre sfarsitul secolului se poate vorbi de o cercetare cat de cat
sistematica a naturii electricitatii din aer. Julius Elster si Hans Geitel,
inventatorii celulei fotoelectrice si primii fizicieni care au reusit sa identifice
precis si sa masoare razele ultraviolete, s-au ocupat totodata si de studierea
emisiei spontane de radiatii de catre substantele anorganice, fenomen ce fusese
deja observat si incepea sa fie desemnat sub numele de radioactivitate. Cei doi
savanti incepura sa studieze amanuntit si temeinic toate fenomenele care
tineau de electricitatea atmosferica si descoperira ca solul emite in permanenta
particule invizibile incarcate cu electricitate, pe care le lanseaza in aer. Ei le
dadura numele de ioni, dupa forma de participiu prezent a verbului elin ienai,
care inseamna „a pleca" si acest nume deveni in scurt timp curent. Dupa
opinia celor doi, ionii erau fie atomi, fie grupuri de atomi, fie molecule, fiind
insa in orice caz inzestrati cu o incarcatura electrica pozitiva sau negativa, ceea
ce inseamna ca se producea un castig sau o pierdere de electroni.
Elster si Geitel au mai remarcat si ca pe timp frumos suprafata solului are o
incarcatura electrica negativa iar atmosfera una pozitiva, drept care electronii
se indreapta spre cer, emanand din sol si din plante. Pe vreme de furtuna
lucrurile stau exact invers, polaritatea fiind ea insasi inversata: incarcatura
pamantului este pozitiva iar a stratului de nori de deasupra este negativa.
Avand in vedere ca pe intreaga suprafata a planetei exista in permanenta cam

trei sau patru mii de asemenea „furtuni electrice", concluzia este ca
incarcaturile pe care solul le pierde in zonele cu timp frumos sunt recuperate
in zonele cu vreme urata, astfel incat se mentine in permanenta un echilibru in
forma de dinti de ferastrau al potentialelor electrice. O alta observatie
importanta a fost aceea ca, pe masura ce creste altitudinea, creste si tensiunea
sau voltajul acestor curenti. Acesta ar putea fi un izvor de energie practic
inepuizabil, numai ca exploatarea lui se izbeste, din cate se pare, de
necunoasterea exacta a modului in care functioneaza aceste uriase deplasari
de curent si a legilor fizicii carora ele li se supun.
Urmatorul asalt asupra acestei enigme a fost dat de omul de stiinta finlandez
Seliem Lemstrom, care si-a dedicat o mare parte a activitatii sale stiintifice
studierii efectelor curentilor atmosferici asupra cresterii plantelor si a incercat
sa gaseasca si un mod de utilizare tactica a acestei energii. intre 1868 si 1884
el a organiza patru expeditii spre Spitzberg, in regiunile subpolare din partea
de nord a Norvegia si a Laponiei. Lemstrom era un expert incontestabil in
materie de lumina polara si de magnetism terestru si teoria lui era ca
luxurianta vegetatie care creste la aceste latitudini se datoreaza fenomenului pe
care il numea „violenta manifestare electrica, aurora boreala", nu zilelor lungi
de vara, cum se credea in general.
Se stia deja, inca de pe vremea lui Benjamin Franklin, ca obiectele ascutite
atrag cel mai bine electricitatea atmosferica, acestei descoperiri datorandu-i-se
si inventarea paratrasnetului. Pornind de la acest adevar bine verificat,
Lemstrom a tras concluzia ca „varfurile plantelor joaca rolul de paratrasnete,
care atrag electricitatea din atmosfera si faciliteaza astfel schimburi de
incarcaturi electrice dintre sol si aer".
Studiile sale asupra dispunerii cercurilor in trunchiul bradului confirmara
aceasta teorie, prin faptul ca viteza anuala de crestere se dovedise a fi intr-un
raport vizibil cu perioadele aurorei boreale si cu aparitia petelor solare, efectele
acestora fiind din ce in ce mai pronuntate pe masura ce se inainta spre nord.
La intoarcere, vrand sa verifice aceste descoperiri, Lemstrom conecta mai multe
flori care cresteau in ghivece de metal la un generator static, cu ajutorul unei
retele de fire electrice asezate deasupra lor la o distanta de patruzeci de
centimetri, si un piron, tot metalic, infipt in pamant, care asigura
impamantarea. Alte ghivece, tot metalice si avand aceleasi specii de flori, erau
instalate in alta parte a casei, in conditii normale, ca plante-martor. Dupa opt
saptamani, plantele care beneficiasera de tratamentul oferit de el se
dezvoltasera mult mai bine decat celelalte, cantarind cu cincizeci la suta mai
mult. Instaland un dispozitiv similar in livada, Lemstrom obtinu o recolta
dubla de capsune, care in afara de asta aveau si un continut mult mai ridicat
de zaharuri si erau incomparabil mai parfumate decat cele pe care nu le

stimulase electric. O mica parcela pe care semanase orz, tratat si el in acelasi
mod, dadu o recolta mai mare cu o treime.
incurajat de aceste rezultate fara dubii, care promiteau deschiderea unor noi
cai in fata agriculturii, Lemstrom se hotari sa-si reia experientele la latitudini
diferite, astfel incat le repeta mutandu-se din ce in ce mai spre sud, pana in
Burgundia. Rezultatele se vadira pe masura asteptarilor lui, recoltele obtinute
fiind de fiecare data considerabil mai mari la legumele, fructele si cerealele
tratate electric, chiar daca interveneau si factori care tineau de temperatura,
umiditate, fertilitate naturala a solului sau de ingrasarea acestuia cu gunoi de
grajd. Aceste rezultate incontestabile fura publicate in 1902 la Berlin, intr-o
carte intitulata Electrocultura, si, desi acest termen a fost destul de repede
uitat, el pare a reveni in ultimii ani in actualitate dovada introducerea lui in
ultima editie a monumentalei Enciclopedii generale a horticulturii de L.H.
Bailey.
La doi ani dupa aparitia ei la Berlin, lucrarea lui Lemstrom fu tiparita si in
Anglia, sub titlul Electricity in Horticulture and Agriculture, atragand atentia
unei proeminente personalitati stiintifice, sir Oliver Lodge, ilustru fizician si
neobosit sustinator al cauzei stiintei. Acesta nu numai ca facu o larga
publicitate cartii savantului finlandez, dar propuse si o imbunatatire a
sistemului, de o simplitate dezarmanta: inaltarea retelei electrice pe masura ce
plantele cresc. De asemenea, tot el a introdus si o alta perfectionare, anume
suspendarea retelei cu ajutorul unor inele izolante, fixate de stalpi inalti,
pentru a nu impiedica trecerea oamenilor, a animalelor sau a masinilor agricole
in zonele respective.
intr-un singur an, Lodge a reusit, aplicand descoperirile lui Lemstrom, sa
obtina o recolta cu patruzeci la suta mai mare de pe o suprafata cultivata cu
grau canadian din varietatea Red Fife si a mai avut si surpriza extrem de
placuta de a auzi declaratiile brutarilor care folosisera faina din recolta lui:
calitatea era mult mai buna decat a fainii pe care o foloseau in mod curent,
painea crestea mai bine si era foarte gustoasa.
Unul din colaboratorii lui sir Oliver, pe nume John Newman, adapta acest
sistem la nevoile unei ferme din Evesham, unde obtinu din primul an o crestere
cu douazeci la suta a recoltei de grau, dupa care introduse sistemul si la o
ferma din Scotia, din localitatea Dumfies, unde cartofii astfel tratati dadura si
ei o productie mai mare cu aproape un sfert. La capsune, Newman obtinu
rezultate peste orice asteptari, intrucat recoltele nu numai ca depasira dublul
celor obisnuite, dar fructele, asemeni celor obtinute de Lemstrom, erau mult
mai mari, mai aspectuoase, mai suculente si mai bogate in zaharuri si in
aroma specifica. Aplicand aceleasi metode la sfecla de zahar, continutul in
glucide al acesteia se ridica de la prima incercare cu aproape o treime.

Asemenea rezultate nu puteau trece neobservate, mai ales ca o revista de profil
botanic le acorda un spatiu larg, drept care in scurt timp Standard Handbook
for Electrical Engineers, publicata la New York de McGraw-Hill, ii facu o
publicitate exploziva. Din acest moment, chestiunea a inceput sa preocupe mai
ales lumea inginerilor, care s-au inhamat la munca repede si cu toata energia,
lasandu-i in urma pe botanisti. Cercetarile in domeniul cultivarii plantelor in
conditii de stimulare electrica deveneau apanajul fizicienilor.
11. CAMPURI DE FORTE, FIINTE UMANE SI PLANTE
Este lucru stiut ca inginerii, care prin insasi natura profesiunii lor sunt
chemati sa rezolve probleme care uneori la prima vedere par de nerezolvat, nusi bat niciodata capul cu intrebari de genul cum sau de ce functioneaza cutare
sau cutare aparat, ci numai daca el va functiona, iar acest mod de a privi
lucrurile este exact opusul pricipiilor pe care se bazeaza cercetarea stiintifica
fundamentala. Aceasta stare de spirit il elibereaza pe inginer de obstacolele
teoriei, care in istoria stiintei au fost de multe ori cauza respingerii unor
descoperiri extraordinare de catre spiritele inguste si dogmatice, sub cuvant ca
nu poate fi adevarata cutare afirmatie care nu se sprijina pe o baza teoretica
solida si verificata.
Asa au stat lucrurile cu ingeniosul tanar din Ungaria, Jozsef Molitorisz, care a
reusit sa fuga din tara lui cand aceasta a fost ocupata de trupele lui Stalin la
sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial si sa se stabileasca, dupa lungi si
anevoioase peregrinari, in Statele Unite, unde a devenit inginer. Spirit
efervescent si aflat in permanenta cautare, Molitorisz fu foarte impresionat de
ideile lui Nollet in legatura cu electroosmoza, peste care daduse cu totul
intamplator, si incerca sa gaseasca o metoda de aplicare a acestora in
agricultura. il intriga si un lucru care pentru altii trecea neobservat sau era
considerat ca de la sine inteles: arborele sequoia e in stare sa urce sevele pana
la o suta de metri inaltime sau chiar mai mult, in timp ce pompa cea mai
eficace nu reuseste decat o performanta mult mai modesta. Nu incapea nici o
indoiala ca era la mijloc un fenomen inca necunoscut, ceva care se afla in aer,
probabil de natura electrica, in orice caz ceva care sfida legile hidrodinamicii
clasice. Aflat in California, unde lucra la Centrul national pentru cercetari
agricole, Molitorisz se hotari sa aplice ideile lui Nollet la plantatiile de legume.
Pentru inceput, instala fire electrice deasupra unui numar redus de plante si
observa, plin de surprindere, ca atunci cand curentul era indreptat intr-un
anume sens, cresterea arbustilor se accelera evident, in timp ce inversarea
sensului curentului le era vizibil daunatoare, unele din ele uscandu-se in

numai cateva ore. Deductia logica era ca, intr-un mod inca necunoscut,
curentul actiona pozitiv asupra plantelor, insa inversarea lui avea exact efectul
contrar. incepand sa studieze intens istoria descoperirilor stiintifice, Molitorisz
dadu peste descoperirile abatelui Bertholon si se hotari pe loc sa le
experimenteze, folosind de asta data elementele de care abatele habar navusese la vremea lui. Astfel, el conecta sase din ramurile unui portocal la un
curent relativ slab, de cincizeci si opt de volti, cam cat puteau da sursele de pe
vremea abatelui Bertholon iar celelalte ramuri ale portocalului le lasa libere.
tinand arborele sub observatie stricta timp de opt ore, Molitorisz constata ca
prin cele sase ramuri electrificate seva circula de-a dreptul vertiginos, in timp
ce prin celelalte isi pastra viteza ei normala. Acest fapt il facu sa se gandeasca
imediat la o aplicatie cat se poate de practica si mai ales rentabila, legata de
imbunatatiri serioase in domeniul culturii portocalilor. Recoltarea fructelor
acestui pom atat de darnic este un lucru peste masura de anevoios si de
costisitor, deoarece ele nu se coc toate in aceeasi perioada, ca merele sau
piersicile de exemplu, ci pe rand, ceea ce necesita recoltarea zilnica a celor
cateva fructe care s-au copt de ieri pana azi. Lasate pana maine in pom,
acestea nu cad singure si se altereaza foarte rapid, astfel incat recoltarea este
cea mai costisitoare din toate fazele legate de cultivarea si exploatarea acestui
pom fructifer, mai ales ca e o operatiune care nu se poate face decat manual.
Molitorisz se gandi daca n-ar putea schimba lucrurile in asa fel incat toate
cheltuielile care tin de anevoiosul sistem de recoltare sa fie reduse la nivelul
obisnuit pentru alte fructe, mai putin pretentioase. Solutia ideala i se paru
aceea de a determina arborele, prin stimulare electrica, sa lase sa cada in iarba
exact fructele ajunse la gradul ideal de coacere. Alese in acest scop un portocal
cu fructe ajunse in diferite stadii de maturizare si il conecta la o sursa directa
de curent, provocandu-i un usor soc. Imediat, portocalele coapte cazura, iar
celelalte ramasera la locurile lor, netulburate. Era de buna seama un succes
promitator, dar cu toate acestea Molitorisz nu reusi, din pacate, sa obtina
fondurile necesare unor cercetari mai profunde in aceasta directie, desi era
limpede ca sistemul inventat de el era mult mai avantajos decat cataratul in
pomi al unor culegatori platiti scump. Tot el inventase si „ghiveciul cu flori
electric", care pastreaza florile in viata un timp mult mai indelungat decat cel
obisnuit.
in Pennsylvania un alt inginer, doctorul in stiinte Larry E. Murr, a reusit sa
creeze artificial, in laborator, conditiile electrice cele mai importante care se
manifesta in timpul scurtelor furtuni din zona si al lungilor perioade de ploaie
de dupa ele. Dupa sapte ani de munca in acest microclimat conceput de el,
prin reglarea atenta a tensiunii curentului care actiona asupra plantelor
instalate in ghivece de rasina acrilica, instalate si acestea la randul lor pe o

placa de aluminiu care juca rolul de electrod, celalalt electrod constand intr-o
retea de fire electrice suspendate deasupra ghivecelor astfel izolate, Murr
constata ca unele voltaje, daca sensul curentului era inversat, puteau distruge
plantele in scurt timp, ceea ce l-a dus la urmatoarea concluzie: "Este inca prea
devreme ca sa ne putem pronunta daca exista cu adevarat o posibilitate de
sporire a recoltelor pe o suprafata data, prin etalarea unor retele electrice
deasupra plantatiilor noastre. Trebuie sa tinem seama aici de factori economici,
cum ar fi costul unei asemenea instalatii realizate la scara mare, de ordinul a
mii si mii de hectare, cost care ar depasi atat de mult contravaloarea plusului
de recolta astfel obtinut, incat nici nu poate fi vorba de rentabilitatea unei
asemenea investitii. Nu este insa mai putin adevarat ca aceasta posibilitate, in
principiu, exista si nu e deloc exclus sa poata fi candva aplicata cu succes si
cu randament real."
Doctorul George Starr White, care este autorul unei cunoscute lucrari, Cultura
cosmoelectrica, a descoperit ca unele metale cum ar fi fierul, chiar si sub forma
celei mai modeste tinichele, favorizeaza in anumite conditii cresterea arborilor
fructiferi, prin simpla atarnare de crengile acestora a unor bucatele de metal,
cu conditia insa ca acestea sa fie bine lustruite si sa luceasca. Aceste
constatari au fost verificate si confirmate de un inginer pe nume Randall
Groves Hey, din Jenkinstown, statul New Jersey. Acesta a incercat sa aplice
descoperirea lui White nu la arbori, ci la tomate, agatand de ele globuri ramase
de la pomul de Craciun, ceea ce a declansat inflorirea mai rapida si mai
abundenta, urmata de legarea precoce si de coacerea fructelor mult mai
devreme decat ar fi fost de asteptat in conditii normale. Hay povesteste: „La
inceput, sotia mea nu voia sa ma lase sa atarn globurile, sub cuvant ca vad
vecinii si ne facem de ras. Dar cand a vazut ca cincisprezece fire de tomate
sadite in ghivece infloresc din belsug, leaga si se incarca cu fructe din ce in ce
mai mari, care se coc mult mai repede decat cele din gradina, n-a mai zis nimic
si numai mandria a impiedicat-o sa ma indemne sa agat globuri si de firele din
gradina, desi acestora nu le mergea deloc bine, din cauza timpului urat."
Un inginer electronist din Carolina de Sud, James Lee Scribner, se apuca sa
puna seminte in baia electronica. Conecta un ghiveci confectionat din tabla de
aluminiu la o priza de curent obisnuita, dupa care aseza intre doi electrozi o
mixtura metalica umeda pe baza de zinc si de cupru, in milioane de particule.
O data aceasta mixtura uscata, Scribner lasa curentul electric sa se filtreze
printre electrozi si, drept urmare, planta de fasole alba din ghiveciul de
aluminiu atinse inaltimea extraordinara de sapte metri, in timp ce in conditii
normale nu depaseste niciodata saizeci de centimetri. Dupa parerea lui
Scribner, se intamplasera fenomene pe care el cauta sa le explice astfel: „Pana
cand sa fi putut avea loc fotosinteza, rolul fundamental in crestere i-a revenit

electronului, caci el este cel care atrage magnetic clorofila in celula vegetala.
Acest fapt permite fotonului de energie solara sa se afirme si sa se transforme
in parte integranta a plantei. Aceasta este puterea magnetica datorita careia
oxigenul este transmutat in celulele de clorofila ale plantei mereu in
expansiune .Noi suntem prin urmare nevoiti sa tragem de aici concluzia ca
umiditatea nu este in nici un caz integrata plantei printr-un proces de
absorbtie oarecare, ci ca aceasta integrare este de ordin pur electronic .Asanumita „presiune radiculara", careia i s-ar datora picaturile minuscule aparute
pe suprafata plantelor, nu are nimic comun cu integrarea la care ne referim.
Este vorba mai curand de o abundenta de electroni activi de energie excesiva
datorata unui surplus de apa."
in 1963 s-a aflat ca rusii pusesera deja la punct o intreprindere in toata
puterea cuvantului si care lucra din plin, la scara industriala, realizand
tratarea cu energie electrica a doua tone de samanta pe ora. Rezultatele
indicau o crestere serioasa, intre cincisprezece si douazeci la suta, a tesutului
clorofilian la porumb, de zece-cincisprezece la suta la ovaz si la orz, de
treisprezece la suta la mazare, de opt-zece la suta la hrisca. Ar fi fost oare
aceasta intreprindere-pilot in stare sa mai usureze grava penurie de cereale in
care s-a zbatut atatea decenii Uniunea Sovietica, tara cu cele mai intinse si mai
manoase campii din lume? Raportul care informa asupra existentei amintitei
intreprinderi, inconjurata de altminteri de cel mai mare secret, nu mentioneaza
nimic in aceasta privinta, relatand doar faptul concret. insa un calcul rapid
arata ca pentru o agricultura „industriala", silita sa se sprijine aproape numai
pe produse chimice, nu numai pentru fertilizarea solului ci si pentru
eliminarea oricaror paraziti care pericliteaza recoltele, pentru o asemenea
agricultura dosarul electroculturii redeschis de ingineri, oricat de bine
intentionati ar fi fost acestia, nu parea sa conduca decat spre aventuri riscante.
De altminteri, sumele ridicole alocate acestor noi metode arata ca si Kremlinul
privea cu un ochi plin de indoiala posibilitatile de reusita.
Un fost director al sectiei pentru cercetari agricole si mecanice din ministerul
american al agriculturii, E.G. McKibben, se plangea deja in 1962 de caracterul
nerealist al unei politici cu raza prea scurta de actiune in timp. intr-un discurs
rostit la o adunare a Societatii americane a inginerilor agronomi, McKibben a
declarat: „Importanta si posibilitatile de aplicare a energiei electromagnetice,
sub multiplele ei forme, in agricultura, sunt limitate numai de lipsa noastra de
imaginatie si de resursele reduse de care dispunem. Este de crezut ca energia
electromagnetica este forma de energie cea mai importanta, care sta la baza
tuturor celorlalte. Ea - sau ceva foarte apropiat ei si strans legat de ea - pare sa
constituie substanta de baza a oricarei forme de viata, animala sau vegetala."

McKibben a insistat in repetate randuri pe faptul ca s-ar fi putut obtine
realizari uluitoare fara prea mari eforturi, cu conditia incurajarii mult mai
consistente a cercetarilor asupra electroculturii, numai ca toate apelurile lui au
ramas fara ecou.
Chiar inainte de aceasta declaratie atat de graitoare si de lipsita de echivoc, se
ajunsese deja la descoperirea unor aspecte cu totul noi referitoare la influentele
exercitate de magnetism asupra vegetatiei. in anul 1960, Audus L.J., profesor
de botanica la prestigiosul Bedford College al universitatii din Londra, in timp
ce incerca sa afle cu precizie cum actioneaza plantele la apasare, observa din
intamplare ca radacinile erau sensibile la campurile magnetice. Articolul
publicat de el, unul din primele aparute pe aceasta tema, intitulat
Magnetotropismul, aduce o justificare cresterii vegetale. Aparut in revista
Nature, atrase atentia dar ramase fara urmari notabile. Aproape in acelasi timp
doi cercetatori rusi, A.V. Krilov si G.A. Tarakanova, demonstrau, fara a putea
sa si explice, ca tomatele se coc mai repede atunci cand in apropierea lor este
plasat polul sud al unui magnet si mai lent atunci cand este vorba de polul
nord.
in Canada, doctor U.J. Pittman de la Statiunea de cercetari agricole din
Lethbridge, Alberta, observa ca pe intreg continentul nord-american radacinile
tuturor gramineelor salbatice si de cultura, ca si cele ale multor plante din alte
familii, se aliniau cu regularitate pe un plan nord-sud, paralel cu forta
orizontala a campului magnetic terestru. Tot el descoperi si faptul ca
germinarea semintelor la anumite cereale putea fi considerabil grabita daca
axele longitudinale ale acestora si extremitatile lor embrionare erau orientate
spre Polul Nord. „Cand mama-mare tipa la mine sa casc bine ochii cand ii
seaman semintele de dovleac, sa le pun intotdeauna cu varful catre
miazanoapte ca altfel se alege doar cu paguba, se prea poate sa fi stiut ea ceva",
scria Pittman ceva mai tarziu in Crops and Soils Magazine.
Un alt cercetator, tot inginer, anume dr. H. Len Cox din Denver, statul
Colorado, a vadit un interes aparte fata de ideea electroculturii. in statul
Wyoming, aflat aproape, se gaseau importante zacaminte dintr-un minereu
feros cu calitati magnetice, magnetitul, asa ca nu-i fu prea greu lui Cox sa
aduca pana la Denver un camion plin cu materia aceasta, pe care o pisa
marunt. Dupa ce lasa sa se scurga in masa acestei pulberi puterea unui camp
magnetic, a carui forta n-a dezvaluit-o nimanui, si dupa ce a amestecat in ea si
cantitati foarte mici din alte minerale, a intins-o pe suprafata unei parcele cu
legume, unde acest „ingrasamant" atat de neobisnuit s-a aflat in contact cu
radacinile ridichilor rosii si albe. Desi frunzele acestora cresteau absolut
normal, fara a se deosebi prin nimic de cele ale altor ridichi de pe parcelele
vecine, radacinile lor erau de doua ori mai mari decat ale celorlalte. Chiar si

radacinile pivotante erau de trei sau de patru ori mai lungi, ceea ce arata
limpede ca tocmai stimularea radacinilor statea la baza fenomenului de
crestere accelerata. Aceste rezultate remarcabile se confirmara la napi,
morcovi, fasole, salata verde si la conopida. Un asemenea succes il facu pe Cox
sa-si breveteze inventia si sa fondeze, in 1970, o companie pe care o boteza
Electroculture Corporation, si al carei scop este tocmai vanzarea pretiosului
ingrasamant. Clientii sai, mai toti fermieri din zonele invecinate, au declarat
fara exceptie ca rezultatele obtinute le-au intrecut pana si cele mai optimiste
asteptari. Nu numai ca recoltele au fost imediat cu mult peste media obisnuita,
dar absolut toate legumele aveau un gust dintre cele mai placute, fapt care
confirma observatiile mai vechi facute de Lemstrom in legatura cu capsunele si
entuziasmul brutarilor care folosisera faina lui sir Oliver Lodge. Cox n-a putut
explica niciodata modul in care amestecul lui actioneaza atat de exploziv
asupra plantelor si a ramas si el surprins ca in anumite imprejurari folosirea
acestuia nu da nici un rezultat, cum ar fi de exemplu adaugarea lui la
pamantul din ghivece sau in sere. S-ar parea ca acest oxid feros care, supus
unui camp electromagnetic, se incarca cu electricitate, nu da randament decat
atunci cand se afla in contact direct cu ceea ce Gilbert denumise candva
„mama sa neinsufletita", adica Terra.
Pe la inceputul anilor '20, Georges Lakhovski, un inginer rus care reusise sa se
refugieze la Paris ca sa scape de revolutia bolsevica, se apuca sa scrie o serie
de carti din care se intelegea ca baza oricarei forme de viata ar fi nu materia, ci
vibratiile imateriale care ii sunt asociate. „Orice este viu emite radiatii" sublinia
Lakhovski, care avansa astfel o teorie de-a dreptul revolutionara in baza careia
celulele, unitatile organice esentiale a tot ce este viu, trebuiau privite ca
acumulatori si generatori electromagnetici in stare, ca si posturile de radio, sa
emita si sa absoarba unde de inalta frecventa.
in principiu, Lakhovski vedea celulele ca pe niste circuite microscopice
oscilante. in limbaj tehnic, un asemenea circuit presupune doua elemente de
baza: un acumulator, care poate fi inlocuit cu un condensator sau cu orice alta
sursa de energie electrica inmagazinata, si o bobina de fir electric. Circuland de
la un capat la celalalt al firului electric, curentul creeaza un camp magnetic
care oscileaza cu o anumita frecventa, cu alte cuvinte de x ori pe secunda.
Daca dimensiunile acestui circuit sunt reduse la proportii miniaturale, se pot
obtine frecvente foarte inalte, astfel incat Lakhovski considera ca tocmai acest
fenomen se petrece in nucleele microscopice ale celulelor vii. Opinia lui era ca
minusculele filamente sub forma de carcel care se afla in interiorul nucleelor
celulare constituie pur si simplu echivalentele unor circuite electrice create de
om.

in cartea sa Secretul vietii, publicata in 1925, Lakhovski descrie o serie de
experiente surprinzatoare, care impingeau spre concluzia ca orice boala nu
este altceva decat o forma de manifestare a unui dezechilibru aparut in
oscilatia celulara. Lupta intre celulele sanatoase ale corpului si cele patogene,
adica bacteriile si virusii, ar fi, in viziunea lui Lakhovski un „razboi al
radiatiilor". Cand radiatiile microbilor incep sa fie mai puternice, celulele
organismului se vad deranjate in oscilatia lor normala, aceasta se produce cu
neregularitati si celulele se imbolnavesc, murind atunci cand orice oscilatie
inceteaza.
Dimpotriva, atunci cand radiatiile emise de celule sunt mai puternice, microbii
invadatori sunt ucisi de acestea. Pentru a reda prin urmare sanatatea unei
celule bolnave, Lakhovski considera ca aceasta trebuie tratata cu radiatii de o
frecventa identica cu cea a radiatiilor ei. in asta ar sta, de fapt, cheia vindecarii
absolut oricarei afectiuni.
in 1923, Lakhovski realiza un aparat electric care emitea unde ultrascurte (cu
lungimi intre doi si zece metri), pe care il denumi oscilator radiocelular. in
sectia de chirurgie a spitalului Salpetriere din Paris, el inocula unor muscate
seruri purtatoare de celule canceroase prelevate de la bolnavi. in curand, toate
plantele prezentau tumori mari, de dimensiunile unui sambure de cireasa,
semn ca si lumea vegetala putea fi afectata de aceasta maladie cumplita.
Lakhovski le imparti in doua grupe, „pacientii" si plantele-martor, expunand
pentru inceput una singura din primul lot radiatiilor oscilatorului sau. in
primele zile tumoarea incepu sa creasca vertiginos, ceea ce il contrarie pe
Lakhovski, care insa nu se descuraja ci astepta sa vada sfarsitul si supuse
toate celelalte muscate din primul lot radiatiilor oscilatorului. Dupa doua
saptamani, tumoarea primei plante incepu sa se pietrifice, apoi sa scada in
dimensiuni, iar dupa alte doua saptamani cazu singura de pe trupul plantei.
Cu decalajul de timp provocat de intarziere, toate celelalte muscate se
insanatosira in acelasi mod, in timp ce acelea din lotul martor se uscara in
scurt timp.
Lakhovski vazu in aceste vindecari spectaculoase confirmarea teoriei sale:
cancerul fusese invins prin cresterea oscilatiilor normale ale celulelor
sanatoase ale muscatei, punct de vedere total opus specialistilor in radiatii pe
baza de radiu, care considera ca distrugerea celulelor cancerigene trebuie
facuta prin radiatii externe.
Pentru a-si elabora aceasta teorie, Lakhovski fu nevoit sa se preocupe de
problema originii energiei necesare pentru producerea curenta a oscilatiilor
celulare si pentru mentinerea acestora. Era destul de putin probabil ca aceasta
energie sa provina din surse existente in interiorul celulelor, asa cum energia
data de o baterie electrica sau de un motor cu aburi nu este realizata in

interiorul acestora, ci doar inmagazinata sau transformata. Concluzia era deci
ca aceasta energie venea din exterior, din radiatiile cosmice.
Pentru a demonstra acest lucru, Lakhovski se hotari sa renunte la aparatul
inventat de el pentru producerea radiatiilor artificiale si sa incerce captarea
energiei naturale din spatiu. in ianuarie 1925, el selectiona din mai multe
muscate canceroase pe aceea care i se parea a avea tumoarea cea mai evoluata
si o inconjura cu o spirala de sarma de cupru in diametru de treizeci de
centimetru, ale carei extremitati nu se atingeau intre ele ci erau fixate pe un
suport de ebonita care trebuia sa asigure o izolare completa.
Dupa o perioada de cateva saptamani, constata ca, in timp ce celelalte plante
afectate de cancer se lasasera doborate de boala si se uscasera, cea astfel
tratata mergea spre bine, tumoarea incepand sa se pietrifice si sa se usuce,
asemeni celor din experienta anterioara. Mai mult decat atat, muscata
respectiva nu numai ca se vindeca in scurta vreme cu totul, dar prospera
vizibil, ajungand la dimensiuni duble fata de plantele-martor.
Aceste rezultate atat de spectaculoase il condusera pe Lakhovski la formularea
unei complexe teorii, dupa care muscata ar fi in stare sa selectioneze din vastul
camp de unde prezent in atmosfera exact pe cele cu frecventa optima, care sa
ajute celulelor ei sa ajunga la oscilatia normala, si toate acestea cu atata
precizie si forta incat celulele maligne puteau fi astfel distruse si eliminate.
Pentru multimea de radiatii de tot felul de frecvente care emana din spatiu si
traverseaza in permanenta atmosfera, Lakhovski alese numele de universiune.
El conchidea ca radiatiile, filtrate de spirale de sarma de cupru, au fost
selectionate si folosite de muscata la insanatosirea celulelor ei degenerate.
Dupa opinia lui, scopul acestei universiuni ar fi acela de a mentine, prin
rezonanta si interferenta, vibratiile naturale ale celulelor sanatoase si de a le
restabili si pe cele ale celulelor bolnave prin eliminarea radiatiilor patogene,
care difera prin amplitudine si frecventa.
in cadrul acestei surprinzatoare teorii, universiunea sau ansamblul de radiatii
din univers nu trebuie asociata cu notiunea unui vid complet al spatiului,
notiune introdusa de fizicieni in locul celei de eter din secolul al XlX-lea. Pentru
Lakhovski eterul era nu negarea oricarei materii, ci o sinteza precisa a fortelor
radiatiilor, inlantuirea la scara intregului univers a radiatiilor cosmice, un corp
omniprezent care se raspandeste de peste tot si ale carui elemente dezintegrate
sunt fixate si transformate in particule electrice.
Lakhovski nutrea convingerea ferma ca acceptarea noului concept propus de el
avea sa sfarame multe din barierele aflate in calea stiintei si ca, pornind de la
aceste principii de baza, se puteau aborda cu mari sanse de succes toate
fenomenele obscure care ramaneau inca practic insolubile, ca telepatia,
transmiterea gandirii si, in consecinta, putinta comunicarii dintre om si planta.

in martie 1927 el a redactat textul unei comunicari intitulate Influente ale
undelor astrale asupra oscilatiilor celulelor vii, care a fost prezentata Academiei
de stiinte de catre prietenul sau, eminentul biofizician Jacques d'Arsonval,
inventatorul diametriei. Desi a facut oarecare impresie, aceasta comunicare a
ramas fara urmari, nereusind sa impuna punctul de vedere propus de el.
in martie 1928, muscata infasurata in spirala de sarma de cupru nu numai ca
era cu totul vindecata de cancer, dar atinsese si inaltimea incredibila pentru o
planta din aceasta specie, de un metru si treizeci de centimetri si, in afara de
aceasta, inflorea tot timpul, chiar si iarna. Convins ca cercetarile sale asupra
plantelor il facusera sa descopere o terapeutica absolut noua si cu o
importanta poate incalculabila pentru medicina, Lakhovski, care era un inginer
de exceptie, se apuca sa realizeze un aparat complex destinat tratarii
bolnavilor, pe care il numi oscilator multi-unde. Lucru incredibil azi, oscilatorul
sau se dovedi de o eficacitate stupefianta, fiind utilizat cu succes in mai multe
spitale din Franta, Suedia si Italia in tratamentul tumorilor canceroase, al
leziunilor provocate de radiu, al gusii, precum si in combaterea altor afectiuni
considerate pe atunci incurabile. Numai ca ocuparea Parisului de trupele lui
Hitler avea sa puna capat acestei fructuoase activitati a lui Lakhovski pe
pamant francez, silindu-l sa se refugieze din nou, parasind noua sa patrie si
stabilindu-se in Statele Unite, in 1941. Instalat la New York, acest vizionar
reusi sa introduca folosirea oscilatorului sau intr-un mare spital din acest oras,
unde efectele se vazura imediat prin tratarea cu succes a numeroase cazuri de
arterita, bronsita cronica, luxatii congenitale ale soldului si a altor afectiuni
impotriva carora nu existau mijloace terapeutice eficace. De asemenea, un
medic din Brooklyn, care a tinut sa-si pastreze anonimatul, urolog si chirurg
cu o vasta experienta, a declarat mai tarziu ca folosise aparatul lui Lakhovski
in tratarea a sute de pacienti, reusind sa obtina stoparea si in unele cazuri
chiar regresul unor dereglari ce se dovedisera pana atunci refractare la orice alt
tratament.
Lakhovski a murit in 1943, fiind considerat fondatorul radiobiologiei. Totusi, in
pofida succeselor incontestabile obtinute de el, corpul medical a negat
intotdeauna valoarea terapeutica a aparaturii sale, iar putinii medici care ii
impartaseau opiniile s-au vazut nevoiti sa se supuna puterii actelor
administrative: folosirea oscilatorului multi-unde este interzisa oficial de
autoritatile americane.
in timp ce Lakhovski inca se afla la Paris, o echipa de la Universitatea de Stat
din Texas, condusa de profesorul E.J. Lund, perfectiona o descoperire de
ultima ora a profesorului: un aparat de masurare a potentialului electric al
plantelor. Printr-o serie de experiente care durasera mai bine de zece ani,
profesorul Lund reusise sa demonstreze ca celulele vegetale produc campuri

electrice, curenti si impulsuri care, asa cum lasase sa se inteleaga Bose cu
decenii in urma, ar putea avea rolul de „sistem nervos" al plantelor. Lund
emonstra de asemenea ca procesul cresterii plantelor era declansat tot de acest
„sistem nervos electric", al carui rol il depasea net pe cel al hormonilor de
crestere ce fusesera considerati pana atunci ca fiind hotaratori in aceasta
privinta. Mai mult decat atat, acestia erau mobilizati si chiar facuti sa circule
datorita campurilor electrice create de celule in zonele unde urma sa se
realizeze cresterea. intr-o carte importanta dar foarte putin cunoscuta,
Campurile bioelectrice si cresterea, Lund prezinta o descoperire de-a dreptul
revolutionara: schema electrica a celulelor vegetale se modifica inainte cu
aproape o jumatate de ora de momentul in care se fac simtite efectele divizarii
hormonului respectiv si cresterea poate fi detectata.
Exista insa un impediment major: fizicienii nu dispuneau in general de
mijloace de detectare a radiatiilor cu mult superioare celor din timpul
„magnetismului animal" al lui Franz Mesmer sau al „fortei odice" a lui
Reichenbach, iar acest fapt a facut ca ideea ca un tesut viu poate sa emita
campuri electromagnetice sau sa raspunda acestora sa fie primita cu
scepticism. Asa se intampla cu rezultatele cercetarilor lui George Washington
Crile, chirurg eminent si fondator al reputatei Cleveland Clinic, care in 1936 a
publicat cartea Fenomenele vietii: o interpretare radioelectrica. Aceasta carte
aducea dovezi in privinta adaptarii specifice a organismului viu la formarea,
inmagazinarea si utilizarea energiei electrice provenind, dupa opinia lui Crile,
din unitati ultramicroscopice sau cuptoare cu protoplasma, numite radiogene,
adica nascatoare de unde. Cu trei ani inainte de aparitia acestei carti, Crile
afirmase la un congres al Societatii americane de chirurgie ca in scurt timp
radiologii vor putea depista o boala inca inainte ca ea sa inceapa sa se
manifeste. O asemenea afirmatie nu putea fi intampinata decat cu ostilitate,
astfel incat Crile nu numai ca fu contrazis, dar ajunse si calul de bataie al
confratilor sai, care il declarara diletant, lipsit de cunostintele necesare unui
medic. Iar la acest punct de vedere se raliara, surprinzator, si expertii in
biologie celulara, astfel incat Crile fu compromis iar calea deschisa de el, de a
carei importanta noi ne putem da seama pe deplin astazi, fu evitata cu grija de
ortodocsii care nu voiau sa se faca de ras.
Efectele energiei magnetice asupra celulelor vii, fie sanatoase fie bolnave,
constituie fenomene asupra carora s-au aplecat cu insistenta numerosi medici
si cercetatori din domeniul medicinei si care par in sfarsit sa inceapa sa se
clarifice gratie fotografierii la intervale, o inventie simpla dar extrem de eficace.
Cum plantele cresc cu o incetineala care face ca ochiul sa nu poata percepe
acest proces, noi avem senzatia ca ele sunt impietrite. Daca insa nu le privim
cateva ore sau, si mai bine, cateva zile, atunci ne putem da seama cu usurinta

ca e vorba de cu totul altceva decat florile si arbustii de plastic care tind sa
detroneze pe tot globul vegetatia adevarata.
in 1927, un adolescent din Illinois examina cu toata atentia mugurii unui mar
frumos din livada casei parintesti, intrebandu-se care va inflori primul si care
va fi succesiunea infloririi celorlalti. Framantat de aceasta problema care la
urma-urmei nu era decat un moft de adolescent, baiatul isi spuse ca, daca ar
fotografia mugurii marului la intervale regulate, ar putea urmari cu precizie nu
numai ordinea in care mugurii aveau sa infloreasca, ci si fenomenul in diferite
etape ale sale.
Astfel incepea cariera stiintifica a lui John Nash Ott, cu tehnica vadita a
fotografierii la intervale, care avea sa-i ingaduie sa descopere multe taine din
imparatia vegetalelor. Gandindu-se ca ar fi mai bine sa lucreze cu plante
exotice, Ott isi injgheba o mica sera dar isi dadu seama ca fiecare varietate ii
punea tot atatea probleme cate ii ridica unui antropolog un trib nou descoperit.
Cele mai multe din specimenele lui pareau a se comporta mai curand ca niste
primadone rasfatate si mofturoase decat ca niste plante cuminti si
intelegatoare. isi dadu seama ca trebuia sa afle parerea unor specialisti, astfel
incat se adresa cu intrebarile lui unor profesori de botanica de la universitate
si unor experti in cercetarea botanicii ce lucrau la mari societati de profil,
afland un lucru pe care pana atunci nici macar nu-l banuise: plantele erau
sensibile nu numai la conditiile general cunoscute, adica lumina, temperatura
si umiditate, ci si la raze X, la ultraviolete si la campul de raze produs de
functionarea aparatelor de radio.
Descoperirile ulterioare ale lui Ott, care in cariera lui stiintifica s-a preocupat
intens de efectele luminii si ale temperaturii, ar putea explica numeroase
enigme ce tin de viata plantelor, printre care si inaltimea fenomenala pe care o
ating de multe ori plantele ce cresc in muntii din Africa Centrala.
intr-o carte publicata acum mai multe decenii, Plante inzestrate
cu personalitate, englezul Patrick Synge analiza toate explicatiile date
fenomenului gigantismului la plante si ajungea la concluzia ca acestea erau
nesatisfacatoare, astfel incat avansa el insusi o noua ipoteza, anume ca acest
fenomen s-ar putea datora unui ansamblu de conditii de mediu specifice zonei
respective. Se cunosteau unele din ele, cum ar fi temperatura joasa dar relativ
constanta, umiditatea intr-un grad foarte ridicat si mai ales o puternica
radiatie de ultraviolete, datorata atat altitudinii cat si zonei ecuatoriale. Numai
ca in Alpi altitudinile ridicate faceau ca vegetatia sa creasca pipernicita, in timp
ce in Ruwenzori din Africa, Synge vazuse buruieni "la fel de mari si de
impunatoare ca niste copaci" si exemplare de Balsamina Hortensis de un rosu
coral cu flori de cinci centimetri diametru, astfel incat era limpede ca acolo
interveneau si alti factori. Continuand sa faca un inventar al acestor cazuri de

gigantism, Synge ajunsese la frontiera dintre Kenya si Uganda, in muntii Elgon,
inalti de peste cinci mii de metri, unde dadu, in craterul unui vulcan stins, de
lobelii (Lobelia Erinus) de peste zece metri inaltime, „ca niste gigantice
obeliscuri albastre si verzi", care aproape ca nu mai puteau fi considerate
surori cu exemplarele normale ale acestei plante .Synge le fotografie la vremea
cand erau pe jumatate acoperite de zapada cu mici turturi atarnandu-le de
frunze, incercand sa le transplanteze in Anglia. Numai ca nici macar in Surrey,
comitat renumit pentru clima sa blanda, acestea nu reusira sa supravietuiasca
in aer liber.
Ideile lui Synge concordau cu ipotezele chimistului francez Pierre Berthelot,
care era intrigat de vegetatia luxurianta din anumite zone ale Alpilor, in pofida
solului extrem de sarac, si ajunsese la concluzia ca singura explicatie posibila
era intensa activitate electrica din aceste zone. Daca conditiile enumerate de
Synge vor fi reconstituite intr-o zi de oamenii de stiinta, s-ar putea sa vedem
cum aceste plante gigantice se lasa aclimatizate in Europa, la altitudini nu cu
mult mai ridicate decat nivelul marii.
Experientele intreprinse de Ott si cercetarile lui cu ajutorul fotografierii la
intervale, ii permisesera acestuia sa descopere ca diferitele lungimi de unda ale
luminii afecteaza hotarator fotosinteza, procesul prin care plantele convertesc
lumina in energie chimica si opereaza o sinteza organica pe baza unor elemente
anorganice, prin transformarea anhidridei de carbon si a apei in hidranti de
carbon, cu degajare de oxigen. incercand sa elucideze aceasta problema, Ott
petrecu luni de zile in laborator, reusind sa perfectioneze un procedeu care ii
permitea fotografierea la microscop a scurgerii protoplasmei prin celulele unei
plante acvatice, Elodea sau ciuma-apei, pe care o stimula in tot acest timp cu
lumina solara directa, nefiltrata. Expuse razelor de soare, cloroplastele, corpuri
continand clorofila, elemente hotaratoare in procesul fotosintezei, se scurgeau
in ordine pe langa peretii interiori ai celulelor, de forma lunguiata. Cand insa
Ott a introdus pe traiectul luminii filtre care eliminau razele ultraviolete,
cloroplastele paraseau traseul acesta riguros si se grupau la extremitati, parca
dorind sa se adaposteasca. Pe masura ce razele erau suprimate, incepand cu
cele de la extremitatea albastra a spectrului spre cele de la extremitatea rosie,
activitatea cloroplastelor scadea vizibil, tinzand sa ajunga la o imobilitate
totala. Ott era fascinat mai cu seama de faptul ca la apusul soarelui toate
cloroplastele isi incetau activitatea si in scurt timp ramaneau intr-o nemiscare
absoluta, la care nu renuntau nici chiar atunci cand erau supuse luminii
puternice a unor reflectoare. Aceasta stare de paralizie ramanea netulburata
pana in zori, cand activitatea lor incepea normal.
Ott isi dadea foarte bine seama ca daca principiile de baza ale fotochimiei, asa
cum sunt ele identificabile in procesul de fotosinteza la plante, isi au o

corespondenta in regnul animal, atunci se adevereste o teorie avansata de mult
timp si sustinuta cu ardoare de partizan al terapeuticii prin culori : anumite
frecvente ale luminii ar putea influenta si corpul uman, actionand asupra
corpului intr-un mod similar asa cum exercita anumite medicamente asupra
tulburarilor osoase sau mintale.
in revista Time aparu in 1964 un articol care il decise pe Ott sa faca cercetari
asidue in legatura cu efectele radiatiilor instalatiilor in televiziune asupra
plantelor si asupra organismului uman. Articolul din Time explica faptul ca
anumite simptome de nervozitate, de astenie permanenta, dureri de cap,
insomnii si chiar stari de voma, constatate pe treizeci de copii aflati sub
observatia a doi medici ai aviatiei mericane, trebuiau puse toate in legatura cu
faptul ca acesti micuti stateau in fata televizorului intre trei si sase ore pe zi in
cursul saptamanii, iar in week-end de la douasprezece ore in sus, in unele
cazuri aproape douazeci de ore. Cauza directa stabilita de cei doi medici era
lipsa miscarii fizice in aer liber pe care o provoca sederea la nesfarsit in fata
televizorului, insa Ott se intreba daca nu era vorba in realitate si de un alt
factor, mult mai agresiv decat lipsa de miscare: radiatiile carora se supuneau
copiii, in special razele X, raze care se gasesc dincolo de ultraviolete in spectrul
solar.
Vrand sa verifice aceasta ipoteza, Ott acoperi jumatate din ecranul unui
televizor in culori cu o tabla de plumb groasa de un milimetru si jumatate,
plumbul constituind materialul ideal pentru oprirea razelor X, iar cealalta
jumatate cu carton fotografic gros si innegrit prin expunere la lumina si prin
tratarea ulterioara cu solutie revelatoare. Acesta avea rolul de a opri lumina
vizibila si razele ultraviolete, permitand insa trecerea celorlalte frecvente.
Dupa aceasta, aseza in fata televizorului sase ghivece cu plante de fasole abia
rasarite, cate trei in dreptul fiecarei jumatati a ecranului, la inaltimi diferite. in
acelasi timp alese alte sase ghivece cu plante-martor, pe care insa le instala in
alta incapere, la cincisprezece metri distanta de aceea unde avea loc
experienta.
Dupa trei saptamani de functionare fara intrerupere a televizorului, atat
plantele protejate de ecranul de plumb cat si cele martore se dezvoltasera
normal, atingand inaltimea de sase picioare si prezentand toate caracteristicile
unor plante sanatoase. in schimb, cele plasate in fata jumatatii de ecran
acoperite doar cu cartonul fotografic avusesera vizibil de suferit. Vrejii se
rasucisera si plantele semanau mai curand cu niste plante cataratoare, iar
intr-unul din ghivece, cel aflat exact la nivelul ecranului, deci lovit in plin de
radiatii, radacinile pareau complet naucite, incepand sa creasca in sus si sa
iasa din pamant. Concluzia trasa de Ott din aceasta experienta atat de
revelatoare nu putea fi decat una: daca radiatiile atat de multindragitului

televizor se dovedisera in stare sa transforme in adevarati monstri niste plante
banale ca firele de fasole din ghivecele lui, atunci are puteau fi consecintele lor
asupra organismelor crude si sensibile ale copiilor?
Peste ani de zile, discutand cu un grup de specialisti in tehnologie aerospatiala,
Ott aduse vorba despre aceasta experienta, povestind cum se deformasera
plantele de fasole sub influenta radiatiilor televizorului. Interlocutorii fura
imediat de parere ca era vorba de un fenomen foarte asemenator cu dereglari
semnalate la firele de grau din biocapsulele duse in stratosfera, deformate si ele
in acelasi mod, numai ca toata lumea pusese acest fenomen pe seama absentei
fortei de gravitatie. Unii din acesti specialisti, auzind de existenta acestui
fenomen si la sol, unde nu se mai punea problema lipsei fortei de gravitatie, se
aratara foarte interesati si emisera ipoteza ca adevarata cauza trebuia cautata
in alta parte, anume in actiunea radiatiilor difuze ale unei energii inca
neidentificate.
Pornind de la faptul ca orice radiatie care provine din spatiul cosmic si cade
perpendicular dinspre zenit pe sol va avea de parcurs o distanta mai mica prin
atmosfera terestra si va fi, prin urmare, mai puternica decat cele cazute sub un
alt unghi, Ott ajunse la ipoteza ca radacinile cresc in jos pentru a evita
influenta radiatiilor care actioneaza asupra lor.
Din cauza greutatii mereu mai mari in directia mentinerii unei stari acceptabile
de disciplina in scoli, numerosi copii hiperactivi si dintre cei cu incapacitate
pronuntata de a se concentra au fost tratati prin anii '70 cu medicamente
destinate sa le modifice comportamentul, asa-numitele „pilule linistitoare".
Aceasta practica a starnit vii controverse intre parinti, medici si functionarii
guvernamentali. Desi nu a dat publicitatii teoria aceasta, Ott a comunicat intrun grup restrans de oameni de stiinta opinia lui ca hiperactivitatea si opusul
sau, formele de moleseala mergand pana la somnul anormal de prelungit,
ambele semnalate pe scara mare la copiii americani, s-ar putea datora in foarte
mare masura, daca nu chiar in intregime, expunerii in exces la radiatiile emise
de televizoare.
Ott stia ca radiatiile produse in asemenea imprejurari sunt situate pe o banda
extrem de ingusta a spectrului electromagnetic si ca, prin urmare, sistemele
biologice sensibile la aceasta energie concentrata ar putea fi astfel
superstimulate, ca in cazul concentrarii unui fascicul de raze luminoase cu
ajutorul unei lentile. Numai ca lentila concentreaza lumina intr-o anumita
directie, de regula controlata, in timp ce energia specifica emisa de televizoare
se difuzeaza in orice directie in care nu intalneste obstacole.
Convingerea pe care si-o formase Ott, anume ca radiatiile electromagnetice
influenteaza orice forma de viata intr-o multime de moduri din care cele mai
multe ne raman deocamdata necunoscute, fu confirmata o data in plus intr-o

situatie inedita. Studiourile Paramount Pictures din Hollywood l-au solicitat in
calitatea sa de cel mai bun specialist in America in fotografierea la intervale, in
vederea turnarii unui nou film cu Barbra Streisand, transpunerea pe ecran a
unei comedii muzicale, intr-o zi frumoasa poti vedea cat intr-o luna, care se
bucurase de un succes nebun pe Broadway. Eroina frumoasei povesti era plina
de talente paranormale, printre care se numara acela de a face plantele sa
creasca vazand cu ochii doar cantandu-le. Poducatorul platea o suma
fabuloasa, cu conditia insa ca Ott sa renunte la orice alte activitati si sa se
astearna imediat pe lucru, analizand seturi de imagini succesive din cresterea
mai multor flori de diferite specii, muscate, irisi, iasomie, lalele si narcise,
urmand ca aceste secvente sa fie prelucrate putin la masa de montaj si
introduse in film.
Numai ca plantele, in cresterea lor, nu tin seama nici de dorintele
producatorilor de filme si nici de teancurile de bancnote cu care ar incerca
acestia sa le stimuleze. Timpul presa si Ott hotari sa recurga la mijloace inedite
pentru a grabi cresterea florilor, astfel incat puse rapid la punct un nou tub
fluorescent cu spectru complet, plus ultravioletele care lipsesc dintr-un tub
obisnuit.
Succesul viitorului film era conditionat de plante, care puteau accepta sau nu
sa creasca sub aceasta lumina cu totul noua pentru ele. in timp ce lua
fotografii la intervale scurte de timp, observa ca cel mai rapid cresteau plantele
asezate la mijlocul tubului, in vreme ce celelalte, aflate spre extremitati, aveau
un ritm de crestere ceva mai lent. Ott stia ca aceste tuburi functionau pe baza
aceluiasi principiu ca si televizoarele, bombardarea lampilor catodice, numai ca
aici era vorba de un voltaj mult mai redus, atat de redus incat toata literatura
de specialitate dadea asigurari ca functionarea lor nu avea absolut nimic nociv.
Ott, care banuia de mult timp ca lucrurile nu stateau tocmai asa, aseza cap la
cap doua serii de cate zece tuburi paralele, astfel incat sa obtina douazeci de
catozi foarte apropiati unii de altii, si aseza in lumina lor alte ghivece cu
seminte de fasole, din aceeasi sarja cu cele folosite de el la experiente
anterioare. Numai ca, atunci cand acestea rasarira, cele aflate in apropierea
catozilor erau firave si crescusera pipernicite, in vreme ce celelalte, asezate la
sase metri distanta, se prezentau admirabil.
Ott continua ceva mai tarziu aceste experiente, efectuandu-le tot pe fasole,
planta cu crestere rapida, si ajunse la concluzia ca aceasta este mult mai
sensibila la radiatii decat aparatura si materialele folosite in general in
masurarea activitatii radioactive. Diferenta se datoreaza, dupa propriile lui
precizari, faptului ca instrumentele nu pot inregistra decat o singura
inregistrare de energie, in timp ce plantele sunt expuse efectelor cumulative.

in ultimii ani, Ott s-a gandit si la posibilitatea ca frecventele luminoase sa
afecteze aparitia, dezvoltarea si poate si involutia cancerului.
Primul indiciu care l-a condus spre aceasta pista i-a fost oferit de o intamplare
oarecare, in urma careia a facut cunostinta cu un medic oncolog de la un mare
spital din New York, foarte preocupat de gasirea unor mijloace mai eficace de
combatere a acestei curnplite maladii. Amintindu-si de consecintele nefaste ale
televizoarelor asupra organismului uman, Ott i-a propus medicului un
experiment pe care acesta il accepta: cincisprezece din bolnavii sai fura invitati
sa petreaca in aer liber cea mai mare parte a timpului, ferindu-se sa poarte
ochelari si expunandu-se cat mai mult luminii soarelui, cu evitarea pe cat
posibil a oricarei surse de lumina artificiala, in special a ecranelor
televizoarelor. Dupa cateva luni, medicul il informa pe Ott ca, din cei
cincisprezece bolnavi supusi acestui regim de viata, numai in cazul unuia
tumoarea progresase, in vreme ce tumorile celorlalti, chiar daca nu inregistrau
nici un regres, cel putin stagnasera, fapt stabilit prin mijloace medicale
riguroase.
intre timp, un oftalmolog reputat din Florida, care era la curent cu cercetarile
lui Ott, lua legatura cu acesta si ii arata ca descoperise in retina un strat de
celule care, dupa toate aparentele, nu avea vreo functiune identificabila dar
care reactiona surprinzator de puternic la tranchilizante. Oftalmologul ii sugera
lui Ott sa testeze toxicitatea acestor medicamente folosind tehnica fotografierii
la intervale combinata cu marirea la microscop. Convins ca aici se aflau lucruri
care se puteau dovedi revelatoare, Ott se apuca imediat de lucru, alegand
pentru aceasta un microscop puternic, cu contrast de faze, inzestrat cu un set
complet de filtre de culoare de mare sensibilitate, avand astfel posibilitatea de a
observa limpede contururile amanuntite ale celulelor si intreaga lor structura,
fara sa mai fie obligat, ca in alte experiente, sa le fixeze cu ajutorul unor
coloranti. Aceasta tehnica scoase in scurt timp in evidenta faptul ca folosirea
lungimilor de unda care corespund albastrului din spectrul culorilor provoca o
prezenta nefireasca a pseudopodelor in pigmentii celulelor retinei si ca lumina
rosie provoca ruperea peretilor acestora. Mai mult decat atat, multiplicarea
celulara nu era deloc stimulata de adaugarea pe lamela microscopului a unor
elemente nutritive proaspete, asa cum ar fi fost de asteptat sa se intample mai
ales la o temperatura constanta, ci se observa o serioasa diminuare a acestui
proces, pentru ca pe urma, dupa incetarea operatiunii propriu-zise, sa se
observe o accelerare a multiplicarii celulare, care tinea aproximativ saizeci de
ore.
in cursul acestor cercetari iesi in evidenta si faptul ca, exact inainte de apusul
soarelui, activitatea granulatiilor pigmentare din interiorul celulelor scadea
vizibil, mentinandu-se la un nivel foarte scazut pana in dimineata urmatoare,

cand revenea la normal. Ott facu o apropiere intre ele si cloroplastele celulelor
de ciuma-apei si se gandi ca animalele si plantele prezentau probabil anumite
similitudini in functionarea lor elementara, lucru pe care pana atunci nu-l
banuise nimeni.
Se ridica astfel intrebarea daca reactiile cloroplastelor si cele ale granulatiilor
pigmentare ale celulelor epiteliale ale retinei, ar putea fi ele dependente de
spectrul solar, de care depinde, de fapt, orice atom de viata de pe Terra. „S-ar
parea - afirma Ott - ca principiile fundamentale ale fotosintezei la plante,
bazate pe energia luminoasa reprezinta principalul agent de reglare a cresterii,
sa depaseasca cadrul vegetal si sa joace acelasi rol si in viata din regnul
animal, "prin controlul asupra activitatii chimice si hormonale."
Efectuarea unor studii paralele asupra comportamentului celulelor l-a
determinat pe Ott sa traga concluzia ca lipsa luminii si a radiatiilor joaca un rol
cel putin tot atat de important in aparitia unor afectiuni ca si malnutritia. La o
reuniune din 1970 a Asociatiei americane pentru progresul stiintei, doctorul
Lewis W. Mayron, comentand experientele lui Ott cu plante de fasole si cu
sobolani expusi radiatiilor emise de televizoare, a tras concluzia ca „radiatiile
au un efect fiziologic atat asupra plantelor cat si asupra animalelor, faptul
producandu-se, dupa toate aparentele, pe calea unui mecanism de natura
chimica". Referindu-se la cunoscuta experienta a lui Ott privitoare la efectele
tuburilor fluorescente asupra plantelor de fasole, Mayron a declarat:
„Implicatiile acestui fenomen asupra sanatatii omului sunt imense daca ne
gandim ca oricine foloseste azi iluminatul cu lampi fluorescente la propriul sau
domiciliu si este expus acestora in magazine, birouri, hale industriale si in
scoli".
Dezvaluirile facute de Ott, personalitate stiintifica de prim rang, ale carui
cuvinte nu puteau fi puse la indoiala de nici un om de buna credinta, starnira
o senzatie si o stare de spirit vecina cu panica, astfel incat la sfarsitul celui deal saptelea deceniu, Congresul SUA lua in dezbatere aceasta chestiune si, cu
unanimitate de voturi, lucru extrem de rar intalnit in activitatea acestui for,
introduse o lege privitoare la controlul radiatiilor. Delegatul statului Florida in
Congres, anume Paul Ropes, unul din initiatorii proiectului de lege, declara in
public ca Ott avea marele merit „de a ne fi deschis ochii asupra necesitatii
controlului radiatiilor pe care ni le ofera cu atata agresivitate produsele
electronice". La randul sau, Ott declara ca el personal nu avea nici un merit in
aceasta chestiune, intrucat intreaga contributie la elucidarea faptelor si-o
adusesera in realitate plantele lui, care ii deschisesera ochii asupra adevarului.
Un lucru vrednic de tot interesul: lucrarile lui Ott, asemeni celor intreprinse
inaintea lui de Ghiurvici, Rahn, Crile si de toti cei ce se ostenisera pe taramul
electroculturii, confirma pe deplin observatiile mai vechi ale lui Mesmer si ale

lui Galvani, care sustineau ca orice entitate inzestrata cu viata este inzestrata
in acelasi timp si cu proprietati e natura electrica sau magnetica.
Data fiind aceasta unanimitate in recunoasterea, tardiva dar absolut meritata,
a unor teorii privite atata timp cu suspiciune, ar fi fost de mirare sa nu se
iveasca in scurt timp si ideea ca materia vie trebuie sa fie inconjurata de
campuri electromagnetice, probabil identice sau cel putin asemanatoare cu cele
din domeniul fizicii moleculare. si tocmai acesta este cuprinsul unei teorii
avansate cu multa indrazneala de doi oameni de stiinta de la Universitatea din
Yale, anume F.S.C. Northrop, profesor de filozofie, si Harold Saxton Burr, medic
si anatomist, asemeni lui Galvani.
Prin afirmatia lor ca tocmai campurile electrice sunt de fapt organizatorii si
diriguitorii organismelor vii, Northrop si Burr oferira imediat chimistilor o noua
baza de cercetare, de la care puteau porni in tentativa lor de a explica felul in
care s-ar putea asambla miile si miile de elemente constitutive descoperite
pana in acel moment. Cat despre biologi, acestia gasira in noua teorie ideea ca
se putea afla in sfarsit, privind lucrurile in aceasta lumina, care este
„mecanismul de siguranta" datorita caruia toate celulele corpului omenesc
sunt inlocuite, intr-o ordine riguroasa, de doua ori pe an.
in scopul de a demonstra aceasta teorie, Burr si colegii sai de laborator
realizara un voltmetru de o noua conceptie, insensibil la curentii proveniti de la
organismele vii aflate in studiu, ceea ce asigura integritatea totalitatii
campurilor prezente. Douazeci de ani de cercetari cu acest aparat si cu altele,
mai perfectionate inca, realizate ulterior, ii condusera pe Burr si pe
colaboratorii sai spre aflarea unor lucruri surprinzatoare legate de lume
vegetala si de cea animala. Doctorul Louis Langman, obstetrician si ginecolog,
care a aplicat si el tehnica lui Burr, a descoperit de exemplu ca momentul
ovulatiei unei femei poate fi determinat extrem de precis si ca unele femei
produc ovule de-a lungul intregului ciclu menstrual, in unele cazuri chiar in
absenta oricarei menstruatii. in mod cu totul inexplicabil insa, desi acest
sistem de detectare este extrem de simplu si nu contravine in nici un fel
vreunor principii de natura religioasa, oricat de severe, si nici metodei Ogino,
metoda lui Langman nu s-a bucurat de prea mare succes si nici nu se poate
prevedea daca isi va gasi vreodata drumul spre milioanele de femei care nu
doresc sa aiba copii.
Burr a mai descoperit si un alt fapt vrednic de toata atentia: tumorile anumitor
organe pot fi detectate inainte de aparitia simptomelor clinice. Tot metoda lui sia gasit si alte aplicatii, de exemplu in masurarea exacta a gradului de
cicatrizare a unei rani sau in localizarea cu precizie a locului in care se va afla
capul viitorului pui in ou atunci cand va fi sa iasa din gaoace - si asta fara a
sparge coaja oului si fara a aduce viitorului pui cea mai mica vatamare.

Cercetand si lumea vegetala, Burr intreprinse masuratori a ceea ce el a
denumit „campul de viata" din jurul semintelor si descoperi ca alterarea unei
singure gene din codul genetic mostenit, provoca imediat schimbari serioase in
schemele voltajului aparaturii sale. El ajunse de
asemenea la o descoperire care s-ar putea dovedi in viitor a fi de o maxima
importanta pentru proprietarii de pepiniere, anume putinta de sanatate si de
vigoare al unei viitoare plante pe baza doar a diagnosticului electric al semintei
care urmeaza sa fie insamantata.
Pornind de la faptul ca din toate formele de viata copacii sunt ei mai longevivi
si mai putin mobili, Burr intocmi un grafic cu campurile de viata ale tuturor
speciilor care cresteau in zona campusului universitar din Yale si in jurul
laboratorului sau personal din Old Lyme, statul Connecticut, pe o perioada de
douazeci de ani. El isi dadu seama ca aceste trasee erau in legatura nu numai
cu ciclurile lunare si cu petele din soare care apar la perioade de cativa ani, dar
si cu cicluri proprii ale arborilor, care se repeta la perioade scurte, intre trei si
sase luni, pentru care nu se poate da o explicatie logica si argumentata. Aceste
concluzii ale lui Burr se bucurara de o oarecare publicitate si reusira sa
repuna in drepturi vechile practici, acum de mult timp osandite ca mofturi fara
nici un temei, agricultorilor de odinioara care, timp de nenumarate generatii,
stabileau momentul propice semanatului in functie de fazele lunii.
Unul din studentii lui Burr, tanarul Leonard J. Ravitz, care se pregatea pentru
specialitatea de medic psihiatru, reusi sa foloseasca aparatura maestrului sau
la masurarea gradului de profunzime a starii de hipnoza, performanta realizata
de el inca in anul 1948. El ajunse la surprinzatoarea concluzie ca fiinta umana
se afla cel mai adesea in stare de hipnoza, iar asta nu in somn, ci in stare de
deplina trezie.
inregistrarea permanenta a campurilor de viata ale indivizilor indica o ridicare
sau o cadere clinica a voltajului, culmile si punctele cele mai de jos
corespunzand perioadelor in care organismul se simte bine sau rau, in forma
sau intr-o stare proasta. tinand seama de configuratia curbelor care strabat
aceste puncte-limita, se pot stabili cu saptamani inainte momentele si
perioadele respective din viata unui om. Faptul nu difera prea mult de ideea
avansata candva de studentii interesati de ritmurile biologice in vremea lui
Wilhelm Fliess, ale carui scrisori au avut un rol hotarator pentru Sigmund
Freud in timpul cand acesta era preocupat de propria autoanaliza.
Ravitz, care a continuat opera lui Burr, sustine ca aceste campuri formate in
jurul „corpurilor" a tot ceea ce este viu, anticipeaza evenimentele fizice care se
produc in ele si sugereaza faptul ca spiritul insusi poate ca, aducand anumite
variatii in acest camp, sa afecteze pozitiv sau negativ materia cu care este

asociat, ceea ce se inrudeste cu ideile lui Marcel Vogel care au facut obiectul
unor pagini anterioare ale acestei carti.
Cu atat mai mult este deci necesar ca aceste semnale sa fie descifrate de
deschizatorii de drumuri din domeniul medicinei cu cat lucrarile lui Burr au
inceput sa atraga atentia abia de putin timp. S-ar putea ca un nou soc sa li se
pregateasca pontifilor medicinei printr-o descoperire surprinzatoare ce
confirma fara putinta de tagada observatiile lui Ghiurvici, Rahn si Crile.
Aceasta dateaza din 1972 si se datoreaza cercetarilor de la Institutul de
medicina clinica si experimentala din Novosibirsk, un oras industrial nou, cu
peste un milion de locuitori, situat pe malurile raului Obi din Siberia.
in acest institut, S.P. sciurin si doi prieteni ai sai, cercetatori la Institutul
pentru automatizare si electrometrie, au reusit demonstrarea unui fapt la care
nimeni nu s-ar fi asteptat: celulele pot sa „converseze" intre ele, schimband
mesaje codificate prin mijlocirea unei raze electromagnetice de o natura diferita
de cele cunoscute. Aceasta descoperire s-a soldat cu o diploma speciala
acordata celor trei cercetatori de un comitet guvernamental pentru inventii si
cam atat. Cercetarile nu au continuat, ramanand probabil sa fie reluate mai
tarziu sau, si mai probabil, in alta parte a lumii, pentru ca subiectul este prea
fierbinte pentru a nu fi investigat pana la capat.
Cum ajunsesera sciurin si colaboratorii sai la concluzia ca plantele se pot
delecta cu suete prelungite? incepusera prin asezarea de culturi de tesuturi
identice in doua recipiente ermetic inchise si separate printr-un perete de
sticla. Apoi au introdus intr-unui din recipiente un virus mortal, provocand
astfel moartea rapida a tuturor celulelor aflate in el, in timp ce tesutul celular
din celalalt recipient ramanea nealterat. Dar la repetarea aceleiasi experiente,
inlocuind insa ecranul de sticla cu unul de cuart, cercetatorii au ramas
stupefiati constatand ca si tesuturile din cel de-al doilea recipient au murit
practic in acelasi timp cu celelalte, desi era cu neputinta pentru virusi sa
treaca dintr-un recipient in celalalt, amandoua fiind inchise ermetic. Pentru a
elimina absolut orice coeficient de hazard, oricat de improbabil ar fi fost acesta,
cercetatorii au repetat experienta de mai multe ori, supunand tesuturile nu
numai unor virusi, ci si altor agenti ucigatori, ca diferite otravuri chimice sau
doze puternice de radiatii. in toate cazurile mureau nu numai tesuturile din
recipientul asupra caruia se actiona, ci si cele din recipientul izolat de celalalt
numai de ecranul de cuart. Care era explicatia acestui fenomen?
Sticla obisnuita nu permite trecerea razelor ultraviolete, in timp ce cuartul,
dimpotriva, este foarte penetrant din acest punct de vedere, ceea ce i-a facut pe
cercetatorii din Novosibirsk sa emita o ipoteza nu cu totul lipsita de temeiuri.
Ei si-au amintit ca Ghiurvici sustinuse odinioara ca celulele de ceapa ar putea
emite radiatii ultraviolete, idee ce li se paru foarte vrednica de luat aminte,

astfel incat, dupa decenii de uitare, o adusera din nou in actualitate. Folosind
un ochi electronic, un amplificator si un inregistrator automat ce indica pe
banda diferitele variatii de nivel ale energiei, ei isi dadura seama de faptul ca in
timp ce procesele vitale din tesuturile celulare ramaneau radiate la lumina
ultravioleta, invizibila pentru ochiul omenesc, dar aratand pe grafic sub forma
de oscilatii, ramanea stabila. De indata ce tesuturile incepeau sa combata
infectia, radiatiile se intensificau.
in presa moscovita aparura date despre aceasta descoperire aproape
incredibila: radiatiile ultraviolete ale celulelor bolnave erau purtatoare de
informatii codificate sub forma de fluctuatii ale intensitatii lor pe care tesutul
vecin le decodifica intr-un fel sau altul, asa cum cuvintele sunt transmise prin
alfabetul Morse sub forma de liniute si puncte.
intrucat cea de-a doua cultura celulara parea sa sucombe in toate cazurile in
acelasi mod ca si prima, cercetatorii din Novosibirsk au tras de aici concluzia
ca pentru celulele sanatoase era extrem de periculos sa se afle in situatia de a
capta semnalele de moarte emise de cele care mureau, la fel de periculos ca si
expunerea la virusi, otravuri sau radiatii ucigatoare. in aparenta, cea de-a doua
structura de tesuturi se organiza in vederea rezistentei imediat ce primea
semnalul de alarma si n-ar fi exclus, sustine sciurin, ca tocmai aceasta
„restructurare in vederea razboiului", un razboi dus impotriva unui inamic
inexistent in realitate, sa fie la fel de fatala ca un atac real.
Diferitele publicatii din Moscova care au prezentat aceste rezultate, au lasat sa
se inteleaga ca lucrarile de cercetare intreprinse la Novosibirsk ar putea aduce
o contributie importanta la evaluarea rezervelor interne de rezistenta ale
corpului omenesc impotriva diferitilor agenti patogeni si au citat numele lui
sciurin - in legatura cu noile orizonturi ce se deschid in domeniul
diagnosticarii bolilor.
Noi nutrim convingerea ca radiatiile sunt in masura sa dea primul semnal de
alarma in cazul aparitiei unor tumori maligne si sa semnaleze cu maximum de
operativitate prezenta in organism a unor virusi. Iar acest fapt poate fi cu atat
mai important cu cat in cazul multor maladii identificarea si diagnosticarea lor
rapida intampina mari dificultati, cum se intampla de exemplu in cazul
hepatitei.
Astfel, cu cincizeci de ani intarziere, compatriotii lui Ghiurvici au adus un
tardiv dar binemeritat omagiu acestui stralucit slujitor al stiintei, pe nedrept
cazut in uitare. Tot cu aceasta ocazie, sciurin si colaboratorii sai au pus in
lumina extraordinarele cercetari ale unui obscur compatriot al lor, Semion
Kirlian, care a reusit sa fixeze pe pelicula fotografica un fenomen unic:
campurile de forta care inconjoara fiintele si plantele, descrise si masurate cu
atata precizie in Statele Unite de Burr si Ravitz.

12. MISTERUL AURELOR VEGETALE Şl OMENESTI
Greoiul convoi de fier si fonta se apropia gafaind de capatul lungii calatorii
dintre Moscova si Krasnodar, port interior din Rusia meridionala situat pe
abundentul rau Kuban, la trei sute de kilometri nord-vest de vulcanul Elbrus,
cel mai inalt punct din muntii Caucaz.
Bine instalat in fotoliul cu perne moi dintr-unul din compartimentele rezervate
de autoritatile staliniste demnitarilor regimului si, cateodata, unor oficiali mai
marunti, un calator, satul sa tot admire monotonia exasperanta a peisajului ce
mai pastra inca si acum, in 1950, urmele ingrozitoare ale dezastrelor provocate
la tot pasul de armatele naziste, renunta sa se mai uite pe geam si isi deschise
din nou, poate pentru a mia oara, servieta pe care o tinea pe genunchi si in
care se aflau doua frunze, la prima vedere perfect asemanatoare, pe care le
rupsese cu mana lui de pe ramurile unor plante de sera inainte de a pleca din
Moscova. Omul le examina cu atentie pe amandoua si, usurat ca le vede la fel
de proaspete si de sanatoase in invelisul lor de vata umeda, se cuibari mai bine
in fotoliul cu perne ca de puf si se puse sa priveasca din nou pe fereastra,
bucuros ca monotonia peisajului era acum intrerupta de aparitia primelor
forme de relief care anuntau apropiera muntilor Caucaz.
in aceeasi seara, tarziu, intr-un apartament stramt din Krasnodar, in care se
gasise loc si pentru un laborator in miniatura instalat intr-un ungher, Semion
Davidovici Kirlian, electrician de meserie si pasionat fotograf amator, si sotia
lui, pe nume Valentina, erau foarte absorbiti de modificarea unei mici instalatii
pe care incepusera sa o realizeze cu doi ani inainte de invazia nazista.
Kirlian si sotia lui descoperisera ca mica lor inventie le ingaduia sa fotografieze,
fara lentile si fara aparate speciale de luat vederi, o lumina ciudata care parea
sa emane din absolut tot ce era viu si pe care n-o puteau vedea cu ochiul liber.
Adancit in aceste indeletniciri, cuplul fu foarte surprins sa auda batai in usa
de la intrare. O vizita la o asemenea ora era un fapt cat se poate de neobisnuit.
Puteau fi insa reprezentanti ai autoritatilor si, in cazul acesta, a nu le deschide
era ceva extrem de grav, care putea avea consecinte dezastruoase, astfel incat
Kirlian, silindu-se sa nu-si tradeze ingrijorarea, deschise usa si se trezi in fata
unui om pe care nu-l vazuse in viata lui. Acesta, spre deplina uluire a celor doi
soti, spunea ca venea tocmai de la Moscova ca sa-i vada si sa se convinga de
adevarul celor ce se povesteau despre ei, anume ca stiau sa fotografieze ciudata
forma de energie care se lasa fixata pe pelicula mai in laboratorul lor. Dupa
care necunoscutul scoase din servieta doua frunze tinute in vata umeda si le

intinse lui Kirlian, capul familiei si, se subintelege, si conducatorul micului
colectiv de cercetatori format din el si sotia lui.
Fericiti ca vizita nu era ceea ce se temusera ei ca este, ba chiar surprinsi in
modul cel mai placut ca modesta lor descoperire era cunoscuta pana in
capitala si ca acest tovaras botanist din Moscova se deplasase oficial pana aici
pentru a constata cum stau lucrurile, sotii Kirlian se asternura imediat pe
treaba si, in prezenta necunoscutului, lucrara pana mult dupa miezul noptii,
fara a avea insa motive sa fie prea multumiti de rezultate: una din cele doua
frunze aduse de musafir se dovedise foarte docila, e drept, si le permisese sa
faca excelente reproduceri ale tresaririlor de energie, dar cealalta, desi era la fel
de verde si de sanatoasa, se arata refractara, neingaduindu-le sa obtina decat
palide imitatii ale imaginilor luate de la cea dintai. Ofensati in orgoliul lor
profesional si stimulati si de prezenta misteriosului oaspete venit in calitate
oficiala tocmai de la Moscova, sotii Kirlian hotarara sa nu se dea batuti si
muncira cu inversunare toata noaptea, in speranta ca vor putea obtine doua
fotografii care sa semene la fel de mult cum semanau intre ele cele doua
frunze, numai ca toate stradaniile lor fura zadarnice.
Dimineata, nauciti de nesomn si de tensiunea in care lucrasera, ii aratara
savantului teancurile de fotografii si, contrar oricaror asteptari, il vazura sarind
in sus de entuziasm si il auzira tipand fericit: „Gata! Asta era! Ati reusit!
Fotografiile astea sunt cea mai buna dovada!" Dupa care lamuri ca cele doua
frunze doar pareau identice, dar ca in realitate proveneau de la doua plante
diferite, din care una era sanatoasa iar cealalta bolnava. Ochiul omenesc nu
sesiza absolut nici o diferenta, dar aparatul fotografic nu se lasa pacalit. Prin
urmare, boala se manifesta la nivelul campului energetic al plantei cu o
claritate indiscutabila, inca inainte de aparitia simptomelor specifice bolii,
vizibile cu ochiul liber.
Deja de foarte mult timp vizionarii si filozofii sustin ca plantele, asemeni
animalelor si oamenilor, poseda minuscule „teci" incarcate cu energie
submoleculara sau protoplasmatica, acestea impregnand corpurile fizice solide
ale moleculelor si ale atomilor. Aceasta dimensiune suplimentara sau „aura",
pe care iconografia mai veche o reprezenta prin halouri aurii pictate in jurul
capetelor sfintilor, se regaseste din cele mai vechi timpuri in diferite mentiuni
despre persoanele dotate cu puteri de perceptie extrasenzoriala. Punand o
pelicula sau o placa fotosensibila in contact cu obiectul pe care voiau sa-l
fotografieze si pe care il supuneau unui curent electric produs de un generator
de inalta frecventa emitand intre 75.000 si 200.000 de oscilatii pe secunda,
sotii Kirlian reusisera sa fotografieze aceasta „aura" sau, in orice caz, ceva
foarte asemanator ei.

Frunzele, asezate sub forma de sandvis cu ajutorul unei pelicule intre electrozii
aparatului lor, relevau o adevarata fantasmagorie rezervata pana atunci numai
vizionarilor, un adevarat univers in miniatura, constituit din nenumarate
stelute minuscule de lumina. Pe suprafata frunzei apareau acum caneluri fine
si din ele izbucneau mici fulgere albe, albastre si chiar rosii. Aceste emanatii
sau campuri de forta care inconjurau frunza in intregime se deformau vizibil
daca aceasta era mutilata si, pe masura ce frunza murea, se micsorau din ce
in ce mai mult, pana la disparitia completa. Dupa adaptarea acestor procedee
fotografice la instrumente optice mai eficace, in special la microscoape, sotii
Kirlian au reusit sa obtina imagini splendide ale acestei luminescente, in care
erau perfect vizibile razele de energie si bulele incandescente de lumina
luandu-si zborul in adevarate roiuri care paraseau suprafata frunzei pentru a
se indrepta spre spatiul din jur.
Atentia sotilor Kirlian se indrepta si asupra substantelor „neinsufletite", cum ar
fi de exemplu metalul monedelor. Toate monedele examinate de ei aveau
scheme de lumina net diferite de cele ale frunzelor. O moneda de doua copeici
emana o lumina constanta pe margini si atata tot, in timp ce varful unui deget
omenesc varsa adevarate jeturi de energie, semanand cu flacarile unui vulcan
in miniatura.
Numai ca sotii Kirlian mai aveau mult de asteptat pana cand uluitoarelor lor
rezultate sa li se acorde oarecare atentie. De la vizita botanistului din Moscova,
care le adusese cele doua frunze carora ei le stabilisera fotografic starea
sanatatii, s-au scurs zece ani pana cand oficialitatile sa devina mai atente la
valoarea descoperirii lor. in 1960, doctorul Lev Fiodorov, inalt demnitar de la
Kremlin si detinator al unei functii importante in Ministerul Sanatatii, a aflat
despre extraordinarele fotografii luate de un electrician dintr-un fund de
provincie si de sotia lui si a fost izbit de campul larg ce se deschidea astfel in
fata unei chestiuni de maxima importanta in medicina tuturor timpurilor,
diagnosticul, astfel incat ii acorda lui Kirlian o bursa pentru cercetari. Numai
ca la scurt timp inaltul demnitar muri si succesorul sau, desi profesor
universitar si savant incarcat de titluri stiintifice, se vadi a fi un om care nu
intelegea asemenea subtilitati ce miroseau mai curand a deviatie de la ideologia
oficiala, asa ca rari serios subventiile si pana la urma le suprima complet.
Numai ca lucrarile sotilor Kirlian erau acum deja cunoscute in cercurile
stiintifice din Moscova, astfel incat un publicist, I. Belov, le aduse la cunostinta
publicului larg prin mijlocirea presei si, asa cum de asteptat, faptele starnira
un interes cat de poate de viu, si asta era atat mai mult cu cat Belov se
exprima in termeni absolut neobisnuiti .Cum presa era diriguita de mana de
fier a Kremlinului, scria : „Situatia stiintei noastre este la fel de trista ca inainte
de revolutie, tragismul ei adaugandu-l pe acela din vremea cand capetele

patrate ale birocratilor din jurul tarului respingeau imediat tot ce era nou, sub
pretext ca din toate inventiile lipseste certitudinea. Au trecut douazeci si cinci
de ani de cand sotii Kirlian au descoperit acest adevar stiintific si totusi
ministerele de resort, zacand netulburate in lanceda lor birocratie, nu s-au
indurat sa aloce fondurile necesare continuarii acestor cercetari".
Acest energic semnal de alarma nu putea ramane fara efect nici macar in Rusia
comunista. Peste nu mult timp, mai exact in 1966, la Alma-Ata, capitala
indepartatului Kazahstan, s-a tinut o conferinta care a reunit numerosi oameni
de stiinta preocupati de toate aspectele a ceea ce incepea sa se numeasca
„energia biologica", in procesele-verbale ale acestei conferinte, aparute sub
titlul de Probleme ale bioenergiei, articolul de fond era semnat de un biofizician
de prestigiu din Moscova, Viktor Adamenko, si de sotii Kirlian, intitulandu-se in
legatura cu cercetarile asupra obiectelor biologice in campurile electrice de
inalta frecventa. Articolul insista asupra enormelor dificultati pe care le
intampina studierea corespunzatoare a spectrului „electrobioluminescentei",
adaugand insa ca acestea aveau sa fie fara doar si poate invinse: „in scurt timp
vom fi in masura sa obtinem informatii stiintifice de cea mai mare importanta
privitoare la procesele bioenergetice care se desfasoara in organismele vii", asa
suna concluzia finala.
in ciuda interesului incontestabil de care s-au bucurat aceste probleme in
randurile cercetatorilor rusi, a fost nevoie sa se scurga trei-patru ani pana
cand stiinta americana - care, sa nu uitam, taxase drept pura inventie
descoperirea din 1939 de catre Wilhelm Reich a „orgonului", energia vitala
prezenta la plante si la oameni - sa se arate in sfarsit interesata de acest
capitol, atat de nou si de fascinant. Iar interesul acesta nu fu starnit, cum s-ar
crede, de cine stie ce relatari din presa ruseasca, ci de aparitia, in vara lui
1970, unei carti care a facut senzatie, Descoperiri in fizica dincolo de cortina
de fier semnata de doua ziariste americane, Sheila Ostrander si Lynn
Achroeder.
Tulburata de lectura acestei carti, doamna Thelma Moss, fosta candva actrita
pe Broadway iar mai apoi doctor in medicina si profesoara de neuropsihiatrie la
Universitatea din Los Angeles, ii scrise Proresorului Vladimir Iniusin din AlmaAta si ii facu o vizita . Cu colaborarea catorva colegi ai sai, profesorul Iniusin
investigase amanuntit lucrarile lui Kirlian si consemnase rezultatele intr-un
articol de mari proportii, aproape o carte, cu o inalta tinuta stiintifica: Esenta
biologica a efectului Kirlian. Desi parerea lui Kirlian insusi era ca strania
energie vizibila pe fotografiile lui era provocata de „schimbarea proprietatilor
neelectrice ale corpurilor in proprietati electrice apte sa fie transcrise pe film",
Iniusin si colaboratorii sai nu se oprisera aici si mersesera mult mai departe.
Ei au declarat ca bioluminescenta vizibila pe fotografiile lui Kirlian se datora nu

conditiei electrice a organismului, ci unui „corp de plasma biologica", expresie
ce desemneaza o notiune foarte asemanatoare cu „eterul" sau cu „corpul astral"
din vechime.
in fizica zilelor noastre, plasma este definita ca un gaz electric neutru, cu un
inalt grad de ionizare si continand ioni, electroni si particule neutre numite „a
patra stare de agregare a materiei" - primele trei fiind starile solida, lichida si
gazoasa. O carte intitulata Cea de-a patra forma a materiei, semnata de V.S.
Griscenko, aparuse la Paris inca in 1944, chiar in zilele cand armatele aliate
debarcau in forta pe coastele Normandiei, astfel incat, in valmasagul acelor
evenimente atat de fierbinti, cartea trecuse practic neobservata. Aceasta insa
nu diminueaza cu nimic meritele autorului, care se pare ca este cel dintai om
de stiinta care a folosit termenul de bioplasma. Tot in acel an atat de putin
propice atmosferei stiintifice, A.G. Ghiurvici, parintele „radiatiilor mitogene",
publica la Moscova o alta lucrare exceptionala, Teoria campului biologic, care
cuprindea rezultatele muncii de doua decenii a savantului rus.
Teoria lui Iniusin era ca in interiorul corpurilor „bioplasmatice" toate procesele
isi urmeaza propriile lor miscari de tip labirint, altele decat cele din schema
energetica a corpului fizic. Cu toate acestea, corpul bioplasmatic nu este un
complex de miscari haotice ci dimpotriva, reprezinta un organism complet,
unificat, care actioneaza ca o unitate, este polarizat, degaja propriile sale
campuri electromagnetice si constituie baza campurilor „biologice".
Thelma Moss a ajuns la Alma-Ata seara tarziu si Iniusin, intampinand-o la
aeroport, a invitat-o sa viziteze chiar a doua zi de dimineata laboratorul lui si
sa stea de vorba cu studentii. De-a dreptul incantata, Thelma Moss a mers la
hotel sa se culce dar nu a putut dormi toata noaptea la gandul ca ea era
primul om de stiinta american care avea sa viziteze o institutie ruseasca de
stiinta unde se studiau efectele fotografiate prin procedeul lui Kirlian. Numai ca
a doua zi de dimineata Iniusin veni la hotel, ce e drept, dar nu ca s-o conduca
la laborator, ci numai ca sa o anunte ca, spre profundul lui regret, „inca nu
sosise aprobarea de la Moscova pentru vizita la laborator a doamnei Moss".
Totusi, vizibil contrariat el insusi de asemenea practici, Iniusin se hotari sa
incalce aspra legislatie ruseasca privitoare la relatiile cu strainii si avu cu
Thelma Moss mai multe convorbiri indelungate in cursul carora ii dezvalui
acesteia ca in ultimii sase ani de cercetari, axate aproape in intregime pe
studierea efectului Kirlian, putuse observa faptul ca anumite regiuni specifice
ale corpului omenesc au culori caracteristice, ceea ce ar fi putut insemna un
aport important in directia stabilirii diagnosticului medical. in afara de asta,
cele mai clare fotografii fusesera obtinute la orele patru dupa-amiaza, cele mai
tulburi in jurul orei douasprezece noaptea. Intrigata, Thelma Moss il intreba pe
nepusa-masa daca ceea ce el numea „corp holoasmatic" era acelasi lucru cu

notiunea pe care literatura oculta occidentala o numea aura sau corp astral si,
spre surprinderea ei, raspunsul savantului rus fu afirmativ.
in filozofiile vechi, ca si in doctrinele orientale si teozofice, corpul energetic,
replica a corpului fizic, poarta denumirea de eter, de corp fluid sau de corp
prefizic si i se atribuie insusirea de agent unificator al corpului material, de
regiune magnetica sau vortex, in care vartejuri imateriale sau subatomice ale
universului sunt convertite in materie si constituie astfel faptura vie. Acesta ar
fi prin urmare canalul prin care viata reuseste sa comunice cu corpul fizic si
chiar mijlocul cel mai propice pentru anumite fenomene paranormale, ca
telepatia sau viziunile supranaturale, fenomene pe care oamenii de stiinta se
straduiesc de decenii intregi sa le faca vizibile. Iar efectul Kirlian parea tocmai
un mijloc uluitor de a realiza acest extraordinar deziderat.
in timp ce Thelma Moss, la Alma-Ata, isi vedea spulberate iluziile de a putea
vedea cu ochii ei laboratorul unde se infaptuiau aceste adevarate miracole,
Montague Ullman, unul din cei mai straluciti psihiatri americani, director al
Departamentului de psihanaliza de la Centrul medical Maimonides din New
York, se afla in vizita la Moscova unde purta indelungate convorbiri cu Viktor
Adamenko.
Ullman fusese informat, spre marea lui surpriza, ca Adamenko si cativa colegi
ai sai reusisera sa ajunga la concluzia ca „bioplasma" plasata intr-un camp
magnetic nu numai ca sufera modificari radicale, dar tradeaza anumite
caracteristici care conduc la ideea ca ea se afla si in corpul omenesc,
concentrata in sute de puncte care par sa corespunda tocmai punctelor clasice
din acupunctura chinezeasca.
Cu secole in urma, chinezii identificasera pe suprafata corpului omenesc sapte
sute de puncte de reper de-a lungul carora calatorea prin trup o forta
misterioasa pe care ei au considerat-o o putere a vietii sau energie vitala.
Tocmai in aceste puncte au inceput sa practice intepaturi usoare si
nedureroase, menite sa corecteze dezechilibrele aparute in fluxul energetic si sa
faca sa dispara boala. Chiar in fotografiile lui Kirlian, punctele de pe corpul
omenesc care emit lumina cea mai puternica par sa corespunda exact celor
stabilite de chinezi in practica acupuncturii.
Adamenko nu a impartasit pe deplin punctul de vedere al lui Iniusin, conform
caruia fenomenul s-ar datora existentei unui "corp de bioplasma", intrucat
decoamdata lipseste tocmai dovada incontestabila a existentei unui asemenea
corp, ci s-a limitat la a defini emanatiile vizibile ca fiind „o emisie la rece de
electroni, dinspre corpul viu spre atmosfera"'.
in Statele Unite acest termen de „emisie la rece" este desemnat practic de toata
lumea stiintifica prin corona discharge, ceea ce vrea sa insemne „descarcare de
halou", fenomen comparabil cu electricitatea statica degajata de o persoana

care, dupa ce a batut bine un covor, atinge o bucata de metal legata la pamant.
Acest nume isi are originea in haloul luminos si usor colorat care inconjoara
corpurile ceresti atunci cand le privim pe timp de ceata sau cu cerul usor
acoperit de nori si in invelisul luminos neregulat de gaz ionizat ce se gaseste la
exteriorul cromosferei solare. Dar faptul ca i s-a dat un nume stiintific nu este
suficient pentru a explica substanta sau functiile acestm fenomen.
in calitatea sa de presedinte al Societatii americane pentru cercetari din
domeniul fizicii, Ullman a urmarit cu atentie rezultatele obtinute de cercetatorii
rusi si a manifestat un mare interes pentru descoperirea doctorului Anatoli
Podsibiakin, un eminent electrofiziolog din Kiev, ca bioplasma - daca intradevar de bioplasma era vorba - reactiona instantaneu la schimbarile care se
produc pe suprafata Soarelui, desi particulele emise de acest astru au nevoie
de doua zile ca sa ajunga pana la noi.
Este o opinie aproape unanim acceptata de toti specialistii in parapsihologie ca
omul face parte integranta din angrenajul vietii de pe planeta noastra si din
univers. Se considera ca omul este legat de cosmos prin corpul sau
bioplasmatic si ca aceasta face ca organismul si psihicul sau sa reactioneze
prompt la schimbarile intervenite in corpurile ceresti, tot asa cum reactioneaza
la starile sufletesti sau la bolile semenilor sai, la ganduri, emotii, sunete,
lumina, culori, campuri magnetice, anotimpuri, cicluri ale lunii, maree,
furtuni, vanturi puternice si chiar modificari in intensitatea zgomotului din
jurul sau. Orice modificare produsa in univers sau in apropierea noastra, in
mediul inconjurator, cunoaste, dupa opinia parapsihologilor, corespondente
nete cu cele petrecute in energia vitala a corpului omenesc si, in consecinta, in
corpul fizic, fenomenul fiind unul de rezonanta. Astfel incat, sustin aceiasi
parapsihologi, tocmai prin mijlocirea corpului sau bioplasmatic reuseste omul
sa intre in contact direct cu plantele si sa comunice cu ele in mod atat de
spectaculos.
Un parapsiholog american de renume, doctor Stanley Krippner: directorul
laboratorului de cercetare a viselor de la Centrul medical Maimonides dm New
York, unde a reusit sa provoace unor persoane exact visele propuse de el, prin
simpla aratare a unor fotografii, - a intreprins o calatorie in Rusia in vara
anului 1971, in fruntea unui public numeros. Ajuns la Moscova, Krippner a
fost primul american care sa sustina o conferinta la Institutul national de
psihologie al Academiei de stiinte pedagogice - iar aceasta era o conferinta pe
teme de parapsihologie . Auditoriul era format din aproximativ doua sute de
persoane, psihiatri, fizicieni, ingineri, specialisti la varf in tehnologie
aerospatiala si viitori cosmonauti care se antrenau intens in vederea zborurilor
pentru care sperau sa fie selectionati. Krippner descoperi in zilele petrecute la
Moscova ca Ghenadi Sereheev, un neurofiziolog de la Institutul militar

Uhtomski, realizase dupa procedeul Kirlian mai multe fotografii ale unei femei
pe nume Nina Kulajina, dotata cu exceptionale calitati de medium, fapt dovedit
in mai multe randuri de fata cu o asistenta de inalta valoare profesionala, cand
aceasta Kulajina reusise de fiecare data sa deplaseze diferite obiecte marunte
asezate pe o masa fara sa le atinga, ci numai trecandu-si incet palma pe
deasupra lor: agrafe de birou, tigari si altele cu o masa redusa.
Fotografiile realizate de Sergheev in timpul acestor experiente demonstrau ca in
timpul exercitarii acestor puteri paranormale „campul bioplasmatic" din jurul
corpului Kulajinei se dilata si pulsa ritmic iar din ochi ii tasneau raze
luminoase.
in toamna lui 1971, Eilliam A. Tiller, directorul Departamentului pentru stiinte
materiale al Universitatii Stanford din Palo Alto, statul California, expert de
talie mondiala in materie de mineralogie, a fost primul fizician american invitat
oficial la Moscova de catre celebrul Eduard Naumov, coordonatorul tuturor
cercetarilor intreprinse in Rusia in materie de parapsihologic
Scopul vizitei era studierea procedeelor fotografice introduse de sotii Kirlian.
Desi fusese invitat oficial, si inca de unul din atotputernicii regimului de la
Moscova in materie de stiinta, Tiller s-a vazut in aceeasi situatie ca si Thelma
Moss si Montague Ullman, aceea de a nu i se acorda autorizatia de patrundere
in laboratoarele de cercetari, dar a avut in schimb posibiltiatea de a petrece
mai multe zile in compania lui Viktor Adamenko, cu care a purtat mai multe
convorbiri amanuntite, astfel incat la intoarcerea acasa, in SUA, a fost in
masura sa redacteze un raport de mare acuratete stiintifica, in care declara,
printre altele, ca metodele si aparatele lui Kirlian erau „de o asemenea
importanta pentru cercetarea parapsihologica si medicala incat ar fi de dorit, si
la gradul cel mai inalt, ca oamenii de stiinta americani sa se apuce neintarziat
de lucru in aceasta directie, realizand tehnologia necesara unei reeditari a
rezultatelor obtinute de cercetarorii rusi".
Conceptia pe care si-a format-o Tiller se refera nu atat la nevoia de a introduce
cu orice pret conceptul de „bioplasma", cat la faptul ca se cere studiata „emisia
de electroni la rece", cum spune el. Tiller s-a apucat sa produca o aparatura
extrem de complicata cu care sa realizeze fotografii dupa metoda Kirlian in
laboratorul sau din Palo Alto, numai ca nu a reusit sa fie el primul american
care sa obtina aceste rezultate uluitoare.
I-a luat-o inainte Thelma Moss, care a lucrat intens la atingerea acestui
obiectiv, ajutata de unul din studentii ei, Kendall Johnson. Lucrand in aceasta
formula, Moss si Johnson au reusit sa fie primii americani care nu numai ca
au reeditat performantele sotilor Kirlian, dar au ajuns si la obtinerea unor
fotografii in culori a mai multor frunze, reproducand practic toate nuantele
vizibile ale spectrului. Chiar si monedele americane apar, in fotografiile

obtinute de ei, in culorile nationale, rosu, alb, albastru, cum se intampla si in
fotografiile realizate dupa varfurile degetelor multor oameni.
Un alt specialist, inginerul electronist Henry C. Monteith din Albuquerque,
statul New Mexico, lucrand in micul laborator improvizat la el acasa, a reusit
sa realizeze un mic aparat constand intr-un oscilator din cele folosite la
alimentarea aparatelor de radio ale automobilelor, doua baterii a cate sase volti
si un cordon de alimentare obisnuit, procurat dintr-un magazin cu accesorii
pentru automobile. Ca si cercetatorii rusi, Monteith a putut si el observa ca
emisiile frunzei vii sunt variate si de o mare frumusete si a inteles ca teoriile
clasice cunoscute nu sunt suficiente pentru explicarea acestor fenomene. Mai
mult decat atat, el a observat cu mirare si ca o frunza uscata nu emana, in cel
mai bun caz, decat o lumina uniforma, nedetectabila pe pelicula. Supusa chiar
si unui curent de treizeci de mii de volti, frunza uscata nu dadea nici o
impresie fotografica, chiar daca era inmuiata in prealabil in apa, in timp ce
frunzele vii straluceau in splendori coloristice ce incantau ochiul.
Acest procedeu fotografic, prin care ipoteza straveche a existentei aurelor pare a
capata contururi din ce in ce mai precise si pe care cei mai multi savanti din
lumea occidentala l-au considerat la inceput foarte suspect de impostura, a
inceput sa se bucure in Statele Unite de o intelegere care nu i se acordase in
alte parti ale lumii - iar cand unii au inceput sa se gandeasca la posibilele
aplicatii practice ale unor asemenea lucruri, interesul deveni mult mai larg si
aparu o cerere presanta de informatii mai substantiale. Mai multe persoane si
firme interesate realizara rapid fondurile necesare si Stanley Krippner fu
insarcinat cu organizarea primului congres al cercetatorilor in domeniul
fotografierii dupa metoda Kirlian. Congresul s-a tinut in anul 1972 la Centrul
inginerilor asociati din Manhattan, ridicindu-se de o participare ce depasea
copios asteptarile cele mai optimiste. O multime impresionanta de medici,
psihiatri, psihanalisti, psihologi, parapsihologi, biologi, ingineri si fotografi s-a
inghesuit in sala de la parter a centrului de conferinte, ca sa nu mai vorbim de
sute de persoane de inalta reputatie stiintifica nevoite sa ramana afara.
Asistenta a fost extrem de impresionata de prezentarea unor fotografii realizate
de Moss si Johnson, infatisand aceeasi frunza inainte dupa ce fusese intepata.
Fotografiile, realizate in tehnica sotilor Kirlian, dovedeau prezenta in centrul
frunzei intepate a unei imense mase de energie de un rosu sangeriu, care
inlocuia albastrul limpede si linistit, cu reflexe usor trandafirii, vizibil la aceeasi
frunza inainte de a fi fost maltratata.
Mai mult decat atat, misterul care invaluie raportul existent intre emotiile
umane, sau starile psihice, si emanatiile degajate de varfurile degetelor aparea
si mai adanc in urma constatarilor ca degetele Thelmei Moss si cele ale lui

Kendall Johnson nu prezinta aceleasi scheme, ba chiar schemele unuia singur
difera intre ele de la o zi la alta sau chiar de la o ora la alta.
Pornind de la faptul ca fotografiile frunzelor se schimba in functie de variatiile
parametrice, Moss trase concluzia ca „oricare ar fi frecventa folosita la
realizarea unei fotografii, rezonanta si vibratia au loc la aceeasi frecventa intrun punct stabil al materialului, ceea ce face ca noi sa obtinem nu un tablou
complet, ci diferite informatii disparate".
Tiller emise ipoteza ca radiatiile, sau energia ce se degaja dintr-o frunza sau
dintr-un varf de deget, ar putea proveni de fapt din ceea ce a existat inainte de
constituirea materiei solide. Aceasta entitate ipotetica, adauga Tiller, „ar putea
constitui un alt nivel al substantei care poate produce astfel holograme,
scheme energetice coerente ale unei frunze, camp de forte pentru organizarea
materiei exact in acest tip de retea fizica".
Dupa opinia lui Tiller, chiar daca o parte a acestei retele ar fi suprimata,
holograma formativa tot ar ramane prezenta. S-ar parea ca anumite
experimente reusite de rusi vin sa sprijine acest punct de vedere. in Journal of
Paraphysics, publicatie editata la Downton, comitatul Wiltshire, a aparut o
fotografie extrem de interesanta, dupa un cliseu realizat de rusi prin procedeul
Kirlian: o frunza din care se taiase cu foarfeca o bucata, aparea in aceasta
fotografie ca intreaga, dar cu o dunga pronuntata ce se vedea limpede in zona
taieturii, in timp ce cu ochiul liber sau in fotografiile obisnuite nu se vedea,
fireste, decat portiunea ramasa.
La inceput opinia generala a fost ca aceasta fotografie nu era decat una din
multele mistificari in care rusii sunt atat de iscusiti, numai ca la scurt timp
dupa asta un american, Douglas Dean, obtine niste fotografii uluitoare ale
varfurilor degetelor unei femei din New Jersey, Ethel Loach, binecunoscuta ca
vindecatoare a numeroase cazuri in care medicina stiintifica se dovedise
neputincioasa. Una din aceste fotografii, luata in timp ce Ethel Loach se
odihnea, reproducea o lumina albastrie in jurul degetelor ei si se putea observa
limpede o unghie lunga, pe care femeia nu o avea in realitate. O a doua
fotografie luata in timp ce subiectul trata un bolnav, prezenta, in afara luminii
albastrii de mai inainte, o imensa vapaie rosie si portocalie ce tasnea dintr-un
punct situat deasupra degetului propriu-zis. Fotografiile acestea provocara o
asemenea senzatie incat in scurt timp au fost reproduse si pe coperta unei
publicatii medicale de inalt prestigiu, Osteopathic Physician. Alte fotografii,
luate dupa incetarea sedintelor de tratament, fie in cazul lui Ethel Loach, fie in
cazurile altor tamaduitori, denota la acestia emanatii mai slabe decat cele din
timpul starii de repaus si emanatii mai puternice la pacienti, ceea ce ar
indreptati concluzia unui transfer de energie dinspre tamaduitor spre acestia

din urma, fapt ce se leaga vizibil de teoria „magnetismului animal" profesata cu
atata timp in urma de Galvani si Mesmer.
La institutul de cercetari al lui Rosary Hill College din Buffalo, starul New York,
una din profesoarele de aici, sora Justa Smith, calugarita catolica si eminenta
specialista in biochimie, se gandi daca nu cumva forta de vindecare emanata
de mainile tamaduitorului, sau trecand doar prin ele venind din alte surse,
necunoscute, ar putea afecta sistemul enzimelor inainte ca celulele bolnave sa
se insanatoseasca. Sora Justa Smith, care tocmai isi sustinuse teza de doctorat
dovedind ca marirea campurilor magnetice este provocata si de micsorarea
activitatii enzimatice prin expunerea la lumina ultravioleta, sora Justa, deci, se
adresa unui asemenea vindecator care accepta bucuros s-o ajute oferindu-se
drept obiect al studiului ei. Nu fu greu de observat ca, atunci cand acesta se
afla intr-o „forma psihologica optima", ceea ce se traducea printr-o buna
dispozitie deplina, energia care se scurgea din mainile lui putea sa activeze
tripsina, o enzima pancreatica, la fel ca un camp magnetic cu o putere de
8.000 - l3.000 de gausi - fapt stupefiant, intrucat corpul omenesc traieste in
mod normal intr-un camp magnetic de aproximativ 0,5 gausi - sora Justa,
incurajata de acest fapt incredibil, s-a hotarat sa continue cercetarile, in scopul
de a descoperi daca un asemenea tamaduitor poate activa si alte enzime si,
daca lucrurile stau intr-adevar asa, daca acest fapt poate contribui intr-un fel
sau altul la pastrarea sanatatii organismului normal.
in ce mod pot campurile magnetice sa influenteze organismele vii si cum pot fi
ele legate de energia care emana din aure? Aceste intrebari raman deocamdata
nerezolvate si primii pasi pe calea aflarii lor sunt anevoiosi si nesiguri. Totusi,
exista semne ca se vor prevedea, intr-un viitor mai mult sau mai putin
indepartat, un raspuns la aceste lucruri atat de dificile. Nu cu prea mult timp
in urma, de exemplu, s-a descoperit ca melcii percep campuri magnetice destul
de slabe, orientandu-se astfel prin detectarea acestora. De ce si cum aceste
gasteropode ar fi inzestrate cu structuri anume, menite sa joace rolul de
compas de navigatie ?
S-ar parea ca intre activitatea campurilor „bioplasmei" - daca intr-adevar de
asa ceva este vorba - care inconjoara tot ce este viu, si expunerea corpurilor vii
la diferite tipuri de radiatii exista o anumita legatura. Datorita muncii de
pionierat a savantilor rusi si descoperirilor lor, verificate si confirmate pe deplin
de cercetarile ulterioare efectuate in Statele Unite, s-a stabilit cu certitudine ca,
prin fotografiile realizate de Kirlian, se poate obtine o imagine obiectiva a
sanatatii fizice si psihice a plantelor sau a animalelor.
Dupa profesorul Tiller, importanta capitala a cercetarilor rusilor rezida in
faptul ca „rezultatele lor au fost de natura sa ne furnizeze aparate si detectori
datorita carora putem incepe sa demonstram existenta raporturilor de

cauzalitate intre fenomenele psiho-energetice si genul de transcrieri pe care
colegii nostri le considera vrednice de a fi luate in considerare si pe care logica
noastra ne determina sa le consideram dovezi. Asta deoarece noi ne aflam intrun stadiu atat de putin avansat incat avem neaparata nevoie de aceasta
dovada".
Cum prima reuniune axata pe cercetarile pe baza procedeului Kirlian se
bucurase de un succes peste asteptari, in februarie 1973 s-a organizat o alta,
de data asta la Town Hall din New York, unde sa nu se mai ridice problema
spatiului pentru participanti, numai ca asistenta a fost si acum atat de
numeroasa incat nu toti oamenii de stiinta dornici sa ia parte la aceasta
reuniune au avut loc. in fata unui public de cea mai inalta tinuta stiintifica, dr.
John Pierrakos, eminent psihiatru american de origine greaca, a prezentat una
din cele mai tulburatoare comunicari, insotita de desenele amanuntite ale unor
aure observate cu ochiul liber in jurul plantelor, animalelor si chiar al
oamenilor, si de alte desene, ale unor aure aflate in continua miscare,
observate de el in jurul pacientilor sai nevrotici sau psihopati. intr-o carte
publicata mai inainte, in 1967, Deschiderea spre creativitate, un alt medic
reputat, dr. Shafca Karagua, facea cunoscut faptul ca el si numerosi confrati ai
sai stabileau diagnosticele pacientilor lor folosindu-se pentru aceasta de
observarea campului energetic. Cum acesti medici evita in general sa discute in
public despre aceste insusiri aparte cu care au fost inzestrati si se marginesc
sa le destainuie numai intre intimi, Karagua nu dadea in cartea sa nici un
nume, astfel incat Pierrakos pare a fi primul medic care afirma in public ca se
foloseste la stabilirea diagnosticului de aura pacientului sau.
Publicul de la Tower Hali a fost foarte impresionat de afirmatiile cu care el si-a
punctat comunicarea: „Fiinta omeneasca este un pendul de miscari si de
vibratii nesfarsite. Sufletul omului este prizonier al unui corp in care forte inca
necunoscute bat si palpita asemenea unei multimi nesfarsite de inimi. Nu
arareori aceste forte tuna si se invalmasesc in fiinta lui, scuturata de emotii
puternice care o zguduie din temelii. Viata continua, vibrand pasnic si regulat
sub efectul unui fericit sentiment de dragoste sau fiind sfasiata sub avalansa
unor emotii violente, caci miscare si pulsatii inseamna viata. Cand acestea
scad in intensitate, omul se imbolnaveste, iar cand ele inceteaza cu totul omul
inceteaza sa mai traiasca".
Pierrakos a continuat comparand corpurile omenesti cu entitati temporale in
care functiile biologice se deruleaza „timp de aproximativ un secol", dupa care
isi schimba forma de existenta. „in acest interval de timp, asa cum floarea da
nastere fructului si semintei care mai apoi, la randul lor, dau nastere florii si
fructului si asa mai departe, entitatea temporala a omului ajunge sa ia
cunostinta de ceea ce se petrece inauntru si in afara." Pentru aceasta, spune

mai departe Pierrakos, noi trebuie sa intelegem, sa topim si sa integram doua
atribute fundamentale, anume energie vitala si constiinta, prima fiind
infatisata tocmai ca aura care inconjoara corpul intr-o gradatie asemanatoare
celei a atmosferei, care se rarefiaza pe masura ce se afla intr-un punct mai
departat de suprafata solului. Desi in filozofia stramosilor sai elini energia
inseamna „ceva care produce miscarea", Pierrakos considera ca aceasta
definitie trebuie privita ca fiind inca nebuloasa. „Energia este o forta vie ce
emana din constiinta. Observand cu atentie campul energetic care emana din
corp - asemeni vaporilor degajati de apa fierbinte, care, examinati amanuntit,
pot da-o idee exacta asupra naturii apei - ne putem face o reprezentare a celor
ce se intampla in corp", precizeaza el.
in desenele sale, Pierrakos a reprodus cele trei straturi pe care le-a observat in
jurul trupurilor majoritatii pacientilor sai. Primul dintre acestea, intunecos si
nu mai gros de trei milimetri, se afla imediat langa piele si da impresia unei
structuri cristaline transparente .Al doilea, mai gros si de un gri albastrui ce
aminteste reflexele piliturii de fier proaspete, formeaza un invelis care, privit
din fata, are forma ovoidala. Cel de-al treilea strat apare ca o ceata densa si
stralucitoare, de energie, intr-un invelis gros de mai multi centimetri in jurul
corpului, ceea ce ar explica si faptul ca adeseori, vorbind despre oamenii fericiti
si plini de viata, ii numim „stralucitori" de tinerete, de energie sau de vigoare.
Campul energetic al plantelor, arata acelasi Pierrakos, poate fi serios afectat de
bolnavii cu perturbari grave: „Pe parcursul unor experiente realizate in
cabinetul meu impreuna cu unul din colaboratorii mei mai apropiati, doctorul
Wesley Thomas, am putut observa cum petalele unei crizanteme se contracta
intr-un mod foarte neobisnuit, crispandu-se, atunci cand unul din pacienti a
strigat ceva in directia ei, de la o distanta de aproximativ un metru si jumatate,
fenomenul fiind insotit si de pierderea nuantei aurii si de scaderea la o mie a
pulsatiilor. Dupa mai multe incercari repetate, ne-am dat seama ca daca o
planta e silita sa petreaca mai mult de doua ore pe zi in preajma capetelor
pacientilor care tipa la mai putin de un metru de ele, frunzele cele mai de jos
incep sa cada, planta se vestejeste si in trei zile se usuca cu totul."
Tot dupa Pierrakos, numarul de pulsatii pe minut emise de campul energetic
este si o indicatie cu privire la starea interioara a unui om. Pulsatiile sunt mult
mai slabe la persoanele in varsta decat la copii si, de asemenea, mai slabe in
timpul somnului decat in starea de veghe.
Acelasi tip de camp energetic observat la fiintele umane emana la scara
„macroscopica" din oceane, cu jeturi de radiatii inalte de kilometri intregi, ce
tasnesc din benzi de pulsatii mai inguste aflate dedesubt. incercand sa
stabileasca un raport intre activitatea acestei aure terestre si momentele zilei,
Pierrakos si-a dat seama ca aceasta este foarte scazuta ca intensitate in

perioadele de dupa miezul noptii si se afla la cota maxima imediat dupa ora
pranzului, fapt ce vine sa confirme observatiile ceva mai vechi ale lui Rudolph
Steiner cu privire la expiratia si inspiratia eterului de catre planeta noastra.
S-a format o echipa de fizicieni si electronisti care au inceput de curand sa
caute dovezi palpabile in sprijinul aspectului vizionar al demonstratiilor lui
Pierrakos. Sub patronajul Centrului pentru analiza bioenergetica, acestia au
inceput sa puna la punct un procedeu care sa permita detectarea radiatiilor ce
emana din aurele din jurul oamenilor si al plantelor, servindu-se in acest scop
de un aparat cu fotosensibilitatea multiplicata, extrem de fina, realizat pentru
masurarea fotonilor sau a energiei luminoase ce se afla in campul de eter in
care sunt infasurate corpurile vii. intr-un raport recent prezentat la o
conferinta de la Town Hali, lucrarile preliminare ale acestui grup de cercetare
par sa indice faptul ca fiintele omenesti degaja un camp necunoscut inca, dar
detectabil tocmai datorita acestei aparaturi, un camp ale carui proprietati inca
nu au putut fi analizate si explicate.
Pierrakos, care e inzestrat cu insusirea de a vedea energia cum urca si coboara
din ierburi si din copaci, semnaleaza deja o piedica importanta ce se cere
ocolita: compararea fenomenelor relevate prin fotografii de tipul Kirlian cu
radiatiile cunoscute sub numele de raze X.
"Studierea aurei se va putea face intr-un mod mecanic si obiectiv, fara referire
la marile fenomene ale vietii, care se petrec in interiorul fiintelor", arata el.
Vederile lui Pierrakos se apropie mult de cele ale filozofului si matematicianului
Arthur M. Young, inventatorul elicopterului Bell, care insista asupra faptului
ca in spatele scarii de energii active, fie ca ne sunt cunoscute fie ca nu, s-ar
putea sa se afle elementul numit de el intentie. „Continutul presupune
substanta - arata Young - indiferent daca e vorba de obiecte fizice reale sau de
sentimente umane si emotii". Substanta este efectiv elementul pe care il implica
aceste cercetari ceea ce se afla dedesubt - sub stare- sub interactiunile lumii
fizice. Pentru fizician, aici e o chestiune de energie. Pentru fiinta umana, de
motivatie.
Se pune prin urmare intrebarea daca organismele vii au posibilitatea de a
opera schimbari in propriul lor sistem fizic pe baza motivatiei sau a intentiei,
ori datorita unui alt sediu al vointei. Daca oamenii si plantele - care, din
punctul de vedere al materialistilor, nu constituie dupa moarte decat materie
de ingrasamant sau de producere a sapunului si a diferitelor derivate chimice au posibilitatea de a creste asa cum vor.
Pana si in mediile stiintifice rusesti, atat de aservite gandirii materialiste,
fotografiile obtinute prin procedeul Kirlian au ridicat anumite chestiuni
primordiale legate de adevarata natura a vietii, indiferent ca e vorba de viata
vegetala, umana sau a animalelor in general, facand pe multi sa se intrebe mai

atent in legatura cu existenta unui suflet si a unui trup, a unei forme si a unei
substante. Thelma Moss considera ca cercetarile intreprinse in acest domeniu
par a avea o importanta capitala atat pentru oficialitatile de la Moscova cat si
pentru cele de la Washington, ceea ce a determinat pastrarea celui mai strict
secret asupra lucrarilor atat de o parte cat si de cealalta. Totusi, e imbucurator
si pare de bun augur faptul ca intre echipele de cercetatori din cele doua
tabere, chiar daca acestea sunt deocamdata destul de putin numeroase, s-a
stabilit un spirit de competitie cordiala care nu exclude ideea unei posibile
cooperari in viitor.
intr-o scrisoare adresata primei conferinte occidentale ce-si propunea sa
discute tocmai aspectele descoperirilor lui, Semion Kirlian, modestul electrician
din orasul de provincie Krasnodar, afirma: „Noile cercetari vor capata o
asemenea importanta incat evaluarea impartiala a metodelor n-o vor putea face
decat generatiile ce vor veni dupa noi. Pentru ca posibilitatile din acest
domeniu sunt imense, practic inepuizabile."
Partea a patra
COPII AI PAMANTULUI
13. PAMANTUL, SUPORT AL VIETII
in zilele noastre, perspectiva unor castiguri rapide si substantiale ii impinge pe
fermierii din intreaga lume la folosirea mai curand a ingrasamintelor chimice
decat a celor naturale, in scopul de a sili pamantul sa dea randamentul
maxim. in loc sa crute echilibrul natural al solului si sa coopereze cu natura,
omul incearca mai curand sa o supuna, cautand rezultatul imediat si
rentabilitatea cat mai ridicata. Iata un exemplu ales la intamplare, dintre mii si
mii: cazul micii asezari agricole Decatur, din Illinois, in miezul „braului de
porumb" al Statelor Unite. Vara lui 1966 se apropie de sfarsit si, sub caldura
umeda si lipicioada, care literalmente sufoca, lanurile de porumb gem de
bogatia recoltei, care se anunta magnifica, de cel putin noua mii de kilograme
la hectar. in ultimii douazeci de ani, fermierii ajunsesera la productii practic
duble, folosind ingrasaminte azotoase pe care le varsau cu nemiluita pe camp,
fara sa aiba habar de pericolul la care se expuneau.
in primavara urmatoare, unul din cei sapte mii opt sute de locuitori din
Decatur, un om care traia, indirect, din productia de porumb a concetatenilor
sai, a observat ca apa de la robinetul de la el din bucatarie avea un gust
ciudat. Cum apa din retea provenea din lacul Decatur, omul lua o proba si o
duse la un laborator al Departamentului sanatatii, pentru analiza. Rezultatele

starnira o adevarata panica: concentratia de nitrati din apa depasea cu mult
nivelul de pericol, apropiindu-se de cota mortala. Aceste substante nu sunt
propriu-zis periculoase pentru om sau pentru animale, dar ajunse in intestin
sunt imediat transformate de bacteriile de aici, care le asociaza cu hemoglobina
intr-un proces chimic din care rezulta methemoglobina, substanta ce impiedica
antrenarea normala a oxigenului in circuitul sangvin. Boala astfel rezultata,
methemoglobinemia, provoaca asfixierea organismului si este mortala, cei mai
expusi fiind copiii mici la care flora intestinala este mai bogata si mai activa
decat la adulti.
intr-un ziar local a aparut un articol care sugera posibilitatea ca aceasta
concentratie atat de ridicata din apa curenta sa se datoreze ingrasamintelor
chimice folosite in exces pe campurile din jurul lacului Decatur. Articolul
zgudui nu numai populatia micii asezari, ci intregul „brau de porumb" al
Americii, intrucat toti fermierii foloseau din abundenta ingrasaminte chimice,
acestea fiind mijlocul cel mai putin costisitor si, prin asta, singurul in stare sa
asigure terenurilor lor un randament suficient de ridicat pentru ca aceasta
cultura sa fie rentabila. Porumbul este unul din marii consumatori de azot, pe
care in mod normal il gaseste in humusul din sol. in timpurile stravechi, pe
cand omul nu incepuse inca sa are si sa semene, acest humus se producea
prin descompunerea vegetalelor moarte, a dejectiilor animalelor si, mai rar, a
cadavrelor diferitelor vietuitoare. Cand a inceput sa cultive pamantul, omul a
ajuns cu timpul sa-l si ingrase, folosind acum intens dejectiile animale, paiele
si alte resturi care intra in alcatuirea gunoiului de grajd. in Extremul Orient
excrementele umane sunt folosite cu neinchipuita grija la fertilizarea
pamantului, nefiind aruncate ca in alte tari prin rape care, la randul lor, isi
duc continutul in rauri datorita torentilor ce se formeaza in urma ploilor.
Ca sa ne referim numai la un exemplu de risipa nebuneasca din societatea
urbana moderna, sa amintim de existenta unei surse uriase de ingrasaminte
naturale la Sioux City, statul Iowa. Aici, pe o campie intinsa, a functionat timp
de o jumatate de secol o uriasa ingrasatorie de vite, care in final erau taiate,
transate si trimise in vagoane frigorifice la macelarii de pe tot cuprinsul
Statelor Unite. De-a lungul atator decenii, aici s-au adunat munti de balegar,
care ridica acum probleme insolubile edililor orasului, desi ar putea fi
transportate fara dificultati si imprastiate pe campuri cu un minimum de
cheltuiala si cu un randament pe care nu mai e cazul sa-l amintim noi. Dar
asta numai daca ar exista cineva interesat de pastrarea sanatatii solului.
Fiindca, luandu-ne dupa spusele doctorului T.C. Byerly, directorul programului
de distrugere a deseurilor din Ministerul agriculturii al SUA, muntii de
ingrasamant natural de la Sioux City nu reprezinta un caz izolat: in America,
dejectiile datorate cresterii animalelor au egalat prin anul 1970 pe cele produse

de intreaga populatie, anticipandu-se o triplare a lor in preajma sfarsitului
acestui mileniu.
Numai ca, in loc sa foloseasca acest ingrasamant natural sanatos si nepoluant,
fermierii s-au orientat spre folosirea produselor azotoase artificiale. in Illinois,
de exemplu, de la un consum de o mie de tone in 1945, s-a ajuns in 1966 la
circa cinci sute de mii de tone, de atunci incoace folosirea acestor ingrasaminte
crescand vertiginos. si, cum cantitatile folosite depasesc cu mult nevoile reale
ale porumbului, surplusul se revarsa siroaie in raurile din partea locului sau,
cum s-a intamplat si se intampla in continuare la Decatur, direct in paharele
locuitorilor. Un studiu al unor suprafete vaste de teren cuprinzand numeroase
ferme din aproape intregul Middle West, a aratat ca lanurile de porumb sunt
suprasaturate cu azot intr-o asemenea masura incat glotenul nu se mai poate
transforma in vitamina A iar porumbul, ca planta furajera, este deficitar in
vitaminele D si E. Aceasta face ca vitele nu numai sa piarda serios in greutate,
dar si sa se reproduca intr-un mod cu totul nesatisfacator, ceea ce pentru
fermieri inseamna pierderi considerabile. Anumite varietati de porumb,
insilozate cu respectarea tuturor regulilor stabilite, au provocat explozii
datorita imensei cantitati de azot pe care o degajau, iar din ele se scurgea un
lichid care provoca moartea oricarei vaci, rate sau gaini care gusta din el. si
chiar daca nu se ajungea la explozii, azotul emanat din porumb se transforma
rapid in protoxid de azot, aflat in cantitati suficiente pentru a ucide orice om
care s-ar fi intamplat sa inhaleze accidental acest gaz extrem de toxic.
Cand aceste lucruri ajunsera la cunostinta marelui public, regiunea Illinois si
cele din jur, unde cultura porumbului este principalul mijloc de subzistenta al
mai tuturor fermierilor, se transformara in teatrul unor dispute dintre cele mai
aprige ce se adaugara furtunilor ce zguduiau fara incetare lumea stiintifica
americana. La reuniunea anuala a Asociatiei americane pentru progresul
stiintei din 1970, doctorul Barry Commoner, eminent biolog si sociolog si autor
al mai multor lucrari de inalta tinuta, director al Centrului pentru biologia
conditiilor naturale de pe langa Universitatea Washington din Saint-Louis,
statul Missouri, a prezentat o comunicare profetica legata de raportul intre
ingrasamintele azotoase si concentratia de nitrati din apele din Midwest,
comunicare primita cu ostilitate de o serie de participanti. La doua saptamani
dupa aceasta, un vicepresedinte al Asociatiei nationale pentru culturi, grupare
constituita pentru protejarea intereselor industriei americane de ingrasaminte
chimice si dispunand de un capital de doua miliarde de dolari, adresa cate o
copie dupa comunicarea lui Commoner pedagogilor atasati pe langa noua
universitati dintre cele mai importante din Statele Unite, cerandu-le sa
combata opiniile expuse in ea. Bineinteles ca toti acesti oameni, care aproape
pe intreg parcursul carierei lor se straduisera fara incetare sa-i determine pe

fermieri sa foloseasca ingrasamintele chimice ca unic mijloc de a obtine recolte
imbelsugate, se aratara imediat iritati de afirmatiile facute de Commoner,
impotriva caruia pornira atacuri inversunate ce insemnau in acelasi timp
apararea numitei asociatii pentru culturi ca si a propriilor lor interese.
Singura personalitate care nu s-a dat in laturi sa impartaseasca vederile lui
Barry Commoner a fost colegul sau, dr. Daniel M. Kohl, expert in procesele
electronice ale fotosintezei. in ochii lui, aceasta chestiune era atat de
importanta incat de ea putea depinde in buna masura insasi soarta planetei
noastre. El incerca deci sa stabileasca prin analize izotopice riguroase ce se
intampla cu excedentul de ingrasaminte azotoase din solul suprasaturat din
Illinois si din zonele limitrofe. Nici nu incepuse bine aceste lucrari si s-a si
trezit atacat cu o extrema violenta de colegii sai, care il acuzau ca asemenea
cercetari erau lipsite de cea mai elementara etica profesionala, intrucat
depaseau cadrul cercetarii teoretice pure care forma obiectul activitatii
departamentului lor! Huiduit de o gramada de ziare aservite producatorilor de
ingrasaminte si amenintat cu masuri disciplinare severe si cu intentarea unor
procese ruinatoare, Kohl, intimidat, batu in retragere, dar Commoner nu se
lasa speriat de asemenea manifestari ostile si publica in 1971
cartea The Closing Circle, unde prezinta realitatea fara nici un fel de
menajamente.
Cartea face o analiza riguroasa a faptelor si trage un semnal de alarma in
legatura cu folosirea in exces a fertilizantelor chimice, aratand ca, desi acestea
favorizeaza obtinerea unor recolte mai mari de pe suprafete mai mici, din punct
de vedere ecologic ele reprezinta un adevarat cataclism. Industria de
ingrasaminte azotoase, aflata intr-o permanenta goana dupa aur, e taxata drept
„una din afacerile cele mai rentabile si mai inteligent orchestrate din toate
timpurile". E lucru dovedit ca, in prezenta azotului sintetic, bacteriile din sol
nu-l mai pot fixa pe cel aflat in aer, mor, si in felul acesta fermierilor le este din
ce in ce mai greu sa renunte la ingrasamintele artificiale. Asemeni drogurilor,
ingrasamintele azotoase creeaza si ele o stare de dependenta de care
consumatorul, adica solul, nu se mai poate dezbara prea usor.
Un reputat pedolog, dr. William Albrecht, cel care cu mai bine de un sfert de
secol mai inainte vorbise pentru prima oara de importanta decisiva a unui sol
sanatos, fiind mult timp singurul care s-a agitat sa atraga atentia asupra
implicatiilor acestui factor in pastrarea sanatatii omului si a animalelor, si-a
exprimat cu aceasta ocazie parerea ca vacile, atunci cand e vorba de hrana lor,
se arata mult mai cu cap decat oamenii. Oricat de verde si de frageda ar parea
iarba de pe o tarla ingrasata pana la exces cu substante azotoase, vaca are sa
prefere iarba mai modesta de pe tarlaua vecina, care este mult mai sanatoasa
si mai hranitoare. Desi nu e in stare sa deosebeasca intre ele diferite culturi

furajere si nici de productia la hectar n-are cea mai vaga idee, vaca, asa cum e
ea, se pricepe mai bine decat orice expert in biochimie cand e vorba de
determinarea valorii nutritive a unui furaj.
in Franta, dr. Andre Voisin, director de studii la scoala nationala veterinara din
Maison-Alfort, din apropierea Parisului, vechi admirator al lui Albrecht pentru
calitatea cercetarilor acestuia, a publicat in 1959 o carte care a facut
senzatie, Sol, iarba si cancer. Ideea ce se desprinde din aceasta carte este
urmatoarea: omul depune in permanenta eforturi imense pentru a obtine
productii tot mai mari, in scopul de a face fata nevoilor alimentare ale unei
populatii aflate prada unei coplesitoare explozii demografice, numai ca, in
aceasta autentica "goana dupa mai mult", uita ca este el insusi un produs al
acestui pamant. Cenusa se va preface la loc in cenusa si pulberea se va
intoarce in pulbere." Nu e vorba aici, precizeaza Voisin, de o dogma religioasa
sau filozofica, ci de un adevar stiintific de o asemenea simplitate si profunzime
incat s-ar cuveni sa fie gravat cu litere de aur pe frontispiciile tuturor
facultatilor de medicina de pe pamant.
Voisin nutrea convingerea ferma ca si plantele si animalele sunt strans legate
de solul din care s-au nascut, iar aceasta convingere se intarii si mai mult
atunci cand, aflandu-se in vizita in Ukraina, observa uluit ca uriasii cai din
rasa Percheron importati din Franta, ajunsesera in numai cateva generatii la
talia obisnuita a cailor cazacesti, desi fusesera mentinuti cu toata grija ca rasa
pura si nimic din conformatia lor nu se schimbase in afara dimensiunilor.
"Acest lucru ar trebui sa ne aminteasca inca o data, zice Voisin, ca toate
fapturile vii sunt adevarate fotografii biochimice ale mediului in care traiesc.
Stramosii nostri, adauga el, stiau bine ca de fapt tarana din care crestem e
aceea care hotaraste asupra vigorii si sanatatii noastre". Dupa care, pentru a
ilustra aceasta idee a plantei, a animalului si a omului care nu sunt decat
reflectari ale solului din care s-au nascut si pe care traiesc, Voisin citeaza cu
precizie si dexteritate noiane de date menite sa-l convinga pe cititor ca
adevaratii judecatori ai eficacitatii metodelor agricole sunt tocmai plantele si
animalele care traiesc pe pamant, nu chimistii inchisi in laboratoarele lor
printre eprubete si retorte. El da totodata si o sumedenie de exemple menite sa
demonstreze ca simpla analiza chimica a elementelor, a plantelor si a solului
este de fapt insuficienta pentru determinarea corecta a naturii acestora. Mult
timp, crescatorii de vite au fost potopiti cu sfaturi peste sfaturi legate de cele
mai bune metode de hranire a animalelor pe baza anumitor teste ce
determinau cu exactitate continutul in azot al forajelor, adauga Voisin, dupa
care citeaza afirmatia lui R.L.M. Synge, laureat al Premiului Nobel pentru
chimie pe 1952, care considera ca a trage concluzii numai pe aceasta baza cu
privire la valoarea nutritiva reala a ierbii ca furaj sau a alimentelor destinate

oamenilor este o dovada de superficialitate si de insuficienta ce s-ar putea
solda cu consecinte grave.
Voisin isi expune amplu si cu argumente solide acest punct de vedere in 1957,
intr-o conferinta tinuta in fata membrilor Societatii britanice a crescatorilor de
animale, unde unul din ascultatori, director al Departamentului pentru
agricultura ai Universitatii din Durham, fu atat de impresionat incat, luand
apoi cuvantul, isi rezuma sentimentul in urmatorii termeni: „Spusele domnului
Voisin m-au facut sa inteleg dintr-o data ca o pasune care pare ideala
chimistului, pe baza celor mai amanuntite analize, poate fi apreciata ca total
nesatisfacatoare de o vaca".
in timpul acestei sederi in Anglia, Voisin avu ocazia sa viziteze o crescatorie de
vite de circa o suta cincizeci de capete, grav afectate de o boala ciudata pe care
medicii veterinari o considerau in unanimitate o forma de tetanos, fara a-i
putea gasi insa nici o explicatie. Interesandu-se asupra furajelor folosite, Voisin
afla de la nefericitul proprietar al crescatoriei ca pasunea unde pasteau vitele
lui era de cea mai buna calitate, cu o iarba frageda si suculenta. Era ingrasata
cu ceva pasunea asta asa de minunata? Desigur, cu cele mai bune
ingrasaminte chimice, mai ales cu potasiu, care ajuta la acumularea
zaharurilor din sol si face, prin urmare, iarba mult mai dulce. si
ingrasamintele astea cam in ce cantitati erau administrate? Oho, din belsug,
dupa regula ca mai bine sa prisoseasca decat sa n-ajunga! si fermierul cita
niste cantitati care pe Voisin il ingrozira. ii explica atunci interlocutorului sau
ca, atunci cand la ingrasarea artificiala a unui teren se foloseste potasiul,
plantele au imediat tendinta de a-l acumula in exces, ajungand la starea pe
care americanii o numesc „supraconsum" sau, mai de-a dreptul, ghiftuiala.
Faptul acesta duce automat la cresterea rezervelor de potasiu ale plantei, in
detrimentul altor substante hranitoare, cu alte cuvinte la tulburarea grava a
echilibrului de principii nutritive, manifestata prin eliminarea mai intai de
toate a magneziului. Iar lipsa acestuia favorizeaza aparitia tetanosului.
Stand de vorba si cu unul din medicii veterinari din partea locului, aflat la
ferma pentru ingrijirea animalelor bolnave, Voisin il intreba daca era la curent
cu cantitatile de ingrasaminte folosite de fermier pentru fertilizarea pasunii
sale. stiind ca se afla in fata unui eminent profesor, reprezentantul cel mai de
vaza al medicinei veterinare din Franta, interlocutorul raspunse ca la lectie:
„Lucrul acesta il priveste numai pe fermier, domnule profesor. Meseria mea este
sa ingrijesc animalele bolnave".
socat de o gandire atat de ingusta si de sablonarda, Voisin avea sa scrie in
legatura cu acest episod: „Nu e vorba numai de vindecarea animalului sau a
omului lovit de boala, ci mai intai de toate de vindecarea pamantului din care

se hranesc, in asa fel incat sa nu mai fie pe urma nevoie sa ingrijim nici
animalele, nici oamenii".
Dupa parerea lui, dezvoltarea necontrolata a industriei ingrasamintelor chimice
a facut ca omul sa se puna automat si fara sa gandeasca intr-o stare de
dependenta atat de inalta fata de aceasta incat a uitat legatura adanca dintre
el si solul pe care traieste si pe care ar fi trebuit sa-l pastreze in conditii cat mai
apropiate de cele naturale .si tocmai aceasta alterare nebuneasca a taranei de
catre om ar putea pecetlui definitiv destinul tragic al planetei pe care, in loc s-o
ocroteasca, omul o distruge in mod deliberat si cu o inconstienta
condamnabila, in goana sa nebuneasca dupa profit. Desi aceasta situatie
dramatica nu dureaza nici macar de un secol, scrie Voisin, consecintele ei au
crescut in progresie geometrica daca luam in considerare proliferarea
monstruoasa a bolilor degenerative provocate de o cauza careia nimeni nu pare
sa-i acorde prea mare atentie: folosirea in exces a fertilizantilor chimici. Totul a
inceput atunci cand celebrul chimist german, baronul Justus von Liebig a
publicat, in 1840, un eseu caruia ii daduse un titlu foarte semnificativ: Chimia
si aplicatiile ei in agricultura si in fiziologie.
in paginile acestei lucrari, Justus von Liebig a sustinut cel dintai ca tot ce este
necesar vietii plantelor se afla in sarurile minerale prezente in cenusa lor, cu
alte cuvitne in ceea ce ramane dupa arderea plantelor respective. Cu toate ca
aceasta teorie contrazicea flagrant secole intregi de practica agricola si, la
urma-urmei, se impotrivea bunului simt, rezultatele vizibile cu ochiul liber ale
folosirii ingrasamintelor artificiale pe baza de azot, de fosfor si de potasiu,
combinate cu oxidul de calciu, parura sa constituie o confirmare incontestabila
a teoriei lui Liebig si dusera la o adevarata explozie a industriilor de
ingrasaminte artificiale. De asemenea, introducerea rapida a formulei N.P.K.,
insemnand nitrati, fosfor si potasiu, dupa initialele denumirilor lor latinesti, a
dus in scurt timp la o dependenta oarba a plantelor de aceste elemente, ceea ce
l-a facut pe William Albrecht sa vorbeasca mai tarziu despre „mentalitatea
cenusii", fiindca asemenea practici nefaste evoca mai curand ideea de moarte
decat pe aceea a folosirii vietii, care pierde din ce in ce mai mult teren. Aceasta
mentalitate te face sa te gandesti fara voie la un dictator crud si implacabil dar
senil, de care o natie oropsita de soarta nu mai stie cum sa poata scapa. Iar
acest dictator domneste absolut si descreierat in toate statele lumii civilizate.
La inceputul secolului al XX-lea, dr. Robert McCarrison, seful departamentului
guvernamental de cercetari asupra nutritiei din India, a intreprins un amplu
studiu care a dus la concluzii interesante in privinta legaturii dintre starea de
sanatate a populatiei si practicile alimentare ale acesteia. in special s-a ocupat
mult de fapte din zona Gilgit, o regiune muntoasa si izolata din Kasmirul de
Nord, unde locuitorii, din neamul Hunza, vadeau o vitalitate exceptionala.

Erau in stare sa parcurga fara pauza drumuri lungi de cate doua sute de
kilometri pe trasee accidentate din cei mai salbatici munti din lume sau puteau
sapa copci in gheata inotand de la una la alta pe distante apreciabile, pe sub
calota dura de deasupra lor, iar asta fara teluri practice, ci numai pentru
propria lor placere. Cercetandu-i cu toata atentia pe oamenii acestia,
McCarrison a fost frapat de faptul ca, in afara catorva cazuri de inflamare a
conjunctivei oculare, datorata ventilatiei insuficiente din colibele lor, unde
sobele nu aveau hornuri, toti erau intr-o excelenta stare de sanatate si media
de varsta de aici parea incredibil de ridicata, iar nivelul de inteligenta, spiritul
si buna cuviinta erau pe masura sanatatii. Desi populatia aceasta, Hunza, era
relativ putin numeroasa si era inconjurata si de vecini pradalnici si cruzi,
rareori se intampla sa fie atacata de acestia, pentru simplul motiv ca vecinii ii
stiau de frica, fiindca de multe ori in trecut avusesera ocazia sa se convinga de
superioritatea acestor oameni. Era insa vizibil un alt fapt, inexplicabil: toate
populatiile din acea zona traiau in acelasi climat si in aceleasi conditii
geografice, si cu toate acestea erau decimate de boli, ceea ce-l facu pe
McCarrison sa caute motivele diferentei in alte directii, in primul rand in
modurile de alimentatie. Astfel ajunse sa-si extinda cercetarile si asupra altor
neamuri, traitoare in diferite parti ale Indiei.
in paralel, McCarrison incepu si experiente amanuntite pe sobolani, care se
stie ca sunt atat de prosti incat mananca tot ce mananca omul, si alcatui mai
multe loturi pe care le supuse la diferite regimuri alimentare. Nu fu nevoie de
prea mult timp ca sa-si dea seama ca aceste rozatoare cresteau; se dezvoltau si
aveau o stare de sanatate intocmai ca oamenii care foloseau regimul alimentar
respectiv. sobolanii hraniti ca oamenii din neamurile Pathan si Sikh cresteau
mai repede si erau mai sanatosi dar si mai agresivi decat cei care urmau
regimul alimentar obisnuit al locuitorilor din Kanara sau din Bengali, de
exemplu. Cat despre sobolanii hraniti asemeni locuitorilor din neamul Hunza,
cu cereale, legume si fructe, la care se adaugau lapte de capra crud si
branzeturi si unt, numai din lapte de capra, acestia devenira specimenele cele
mai sanatoase din intreg laboratorul lui McCarrison. Cresterea lor era foarte
rapida, nu se imbolnaveau niciodata, masculii erau de o virilitate net
superioara iar femelele mult mai fertile, puii sanatosi si gradul de „mortalitate
infantila" aproape de zero. Mai mult decat atat, acesti sobolani vadeau un
caracter de-a dreptul placut, erau blanzi, afectuosi si aveau tot timpul o stare
de buna dispozitie care facea sa nu existe intre ei conflicte. Cu toata parerea de
rau, McCarrison hotari sa-i sacrifice pe rand la atingerea varstei de douazeci si
sapte de luni, care corespunde varstei de cincizeci si cinci de ani la om, si sa le
faca autopsia. La absolut nici un exemplar nu s-au constatat disfunctii ale
organelor interne. Spre deosebire de acesti „sobolani hunza", celelalte loturi

vadeau betesugurile fizice sau morale specifice populatiilor ale caror regimuri
alimentare le urmasera, imbolnavindu-se de aceleasi boli si avand
comportamente asemanatoare, caracterizate in special prin tafna si marait
agresiv. Acestia trebuiau supravegheati intruna si adesea separati ca sa nu se
omoare intre ei. La autopsie se constatara bolile specifice, care afectau fara
gres aceleasi organe ca la oameni, identic, ovare, sistemul respirator, urinar,
digestiv, nervos si cardio-vascular si aceleasi afectiuni de piele, par sau sange.
Pe baza acestor observatii, McCarrison tinu o conferinta in fata Asociatiei
medicale din Marea Britanie, explicand confratilor sai ca sobolanii supusi timp
de doi ani regimului alimentar specific neamurilor cele mai viguroase si mai
putin civilizate din India nu se imbolnavisera niciodata si, la o varsta
apreciabila, autopsiile relevasera o excelenta stare de sanatate a organelor
interne. Numai ca British Medical Journal, intr-un articol privitor la
comunicarea sustinuta de McCarrison, se referi pe larg la bolile ce puteau fi
prevenite printr-un regim alimentar adecvat si trecu sub tacere tocmai
concluziile finale ale experientei, anume ca sanatatea omului privita ca un
ansamblu global depinde, ca si aceea a sobolanilor, de specificul alimentatiei.
Articolul in chestiune era atat de ambiguu si de confuz incat nici nu e de
mirare ca cititorii, medici care nu cunosteau decat ce spune cartea pentru a
explica aparitia, de exemplu, a pneumoniei, adica epuizarea fizica, racelile,
lovituri accidentale primite in zona pieptului, pneumococii, slabiciunile unei
varste inaintate etc, nu dadura nici o atentie extraordinarelor lucruri dezvaluite
de colegul lor McCarrison, pentru ca din British Medical Journal nu reiesea
absolut deloc ca un caz de pneumonie ar putea avea drept cauza alimentatia
defectuoasa. Faptul ca acelasi lucru e valabil si pentru bolile urechii interne,
pentru ulcerele gastrice si pentru o serie intreaga de alte afectiuni a trecut
nebagat in seama.
Acest adevar fundamental relevat de McCarrison fu primit cu aceeasi
obtuzitate si de cercurile medicale americane, chiar la cel mai inalt nivel.
Conferinta tinuta de savantul englez la Fundatia Mellon, in fata unui auditoriu
de cea mai inalta tinuta stiintifica, in legatura cu populatia Hunza, fu
intampinata cu raceala sau cu maraieli printre dinti, in pofida unor afirmatii
ca aceasta, care s-ar fi cuvenit ca macar pe unii sa-i puna pe ganduri: „Fapt
este ca admirabila stare a aparatului digestiv la acesti oameni ofera un contrast
puternic cu afectiunile intestinale sau cu dispepsiile atat de frecvente de care
auzim tot timpul in tarile cele mai civilizate de pe glob". Greu de spus cat din
aceasta inertie s-a datorat unor factori obiectivi si cat unei condamnabile
invidii profesionale, dar fapt este ca nici o echipa de cercetare n-a pornit spre
India ca sa observe mai amanuntit regimul alimentar al populatiei Hunza.
Presa americana nu dadu nici ea prea mare atentie acestor fapte si Indian

Journal of Medical Research, din Calcutta, ramase singura publicatie dispusa
in continuare sa militeze pentru cauza lui McCarrison, astfel incat in scurt
timp asupra acestor lucruri atat de importante se abatu uitarea.
in 1938 gheata paru ca e pe cale sa se sparga. Un medic britanic, J.T. Wrench,
publica o carte, Roata sanatatii, in a carei prefata formula pentru prima oara o
intrebare ce semana a provocare la polemica: de ce studentii facultatilor de
medicina nu au de-a face decat cu bolnavi sau cel mult cu persoane aflate in
stare de convalescenta si nu si cu oameni perfect sanatosi? Facultatile de
medicina, spune el, nu ne invata decat despre boli, ba mai mult decat atat,
viitorul medic invata despre acestea bazandu-se pe patologie, adica luand
aparenta a ceea ce este mort drept cauza a bolii. O asemenea viziune ingusta
nu poate duce decat la deformari grave, intrucat accentul se pune in mod
gresit pe patologie, nu pe ecologie.
Numai ca si cartea lui Wrench s-a dovedit pana la urma prea lipsita de puteri
pentru a clatina muntii de prejudecati din gandirea lumii medicale. Daca
surprinzatoarele dezvaluiri ale lui McCarrison fusesera inabusite sub o
adevarata conspiratie a tacerii, afirmatiile lui Wrench fura taxate imediat drept
diletantism si discreditate fara drept de apel in ochii opiniei publice. Chiar si in
1949, cand in lumea stiintifica incepuse sa se simta un suflu nou, o
personalitate de talia doctorului Elmer Nelson, seful compartimetului de
nutritie din Organizatia guvernamentala a SUA pentru controlul alimentelor si
al medicamentelor, solicitat ca expert in fata unui tribunal, putea face
urmatoarea depozitie care astazi stupefiaza: „Este o pura aberatie, lipsita de
absolut orice baza stiintifica, sa consideram un organism bine hranit mai
capabil sa reziste in fata unei boli decat un altul, hranit deficitar. Opinia mea
personala este ca experientele intreprinse in acest domeniu sunt sporadice si
absolut neconcludente, astfel incat nu se poate sustine ca o alimentatie
defectuoasa ar fi de natura sa favorizeze aparitia cutarei sau cutarei boli."
in paralel, se mai intamplau si alte lucruri. Cu putin mai inainte ca
McCarrison sa-si fi inceput cercetarile asupra regimului alimentar al populatiei
Hunza, tanarul Albert Howard, micolog si autor al mai multor conferinte pe
teme de agronomie, atasat pe langa Ministerul agriculturii din Barbados,
ajunsese la concluzia ca adevaratele cauze ale bolilor ce se manifesta la plante
nu pot fi elucidate prin cercetari limitate la laborator si sera. Pentru a folosi
chiar termenii lui: .,in Barbados eram un adevarat pustnic de laborator,
specialistul specialistilor, si cautam sa aflu cat mai mult avand la dispozitie cat
mai putin. Iata ce inseamna laboratorul si sera plina de ghivece de pe
parcursul unui turneu in Curacao, intreprins ca sa ii invete bastinasi sa cultive
cacaoa, maranta {Maranta arundinacea), arahidele, bananele, nucsoara si
numeroase alte plante. Howard, venit aici sa dascaleasca pe altii, isi dadu

repede seama ca in realitate avea de invatat, si inca mult mai multe, de la
localnici. Asta il facu sa priveasca cu alti ochi organizarea cercetarii in materie
de patologie vegetala, care, asa cum functiona in momentul respectiv, avea
deficiente serioase. Iata afirmatiile lui: „Ma interesam de zor asupra bolilor
plantelor, dar nu aveam cu mine culturile biologice cu ajutorul carora sa incerc
sa aflu remediile acestora. si atunci mi-am dat seama ca intre stiinta de
laborator si practica vie, de pe camp, este o distanta imensa."
Prima sansa pe care o avu Howard ca sa combine teoria cu practica se ivi
atunci cand reusi sa fie numit botanist pe langa Guvernul Imperial al Indiei, in
care calitate avea acces la Statiunea de cercetari agricole din Bengal. Aici
incerca sa vada daca se puteau obtine plante cu un grad de sanatate suficient
de ridicat, astfel incat sa nu mai fie nevoie de folosirea insecticidelor.
Experienta avuta la Curacao se vadi folositoare, pentru ca Howard se pleca cu
maximum de atentie asupra practicilor agricole ale indienilor, ceea ce ii aduse
„o recompensa rapida", dupa propria lui expresie. „Indienii nu se foloseau nici
de insecticide si nici de ingrasaminte chimice, in schimb ingrasau solul cu
resturi de origine vegetala sau animala, pe care le adunau intotdeauna cu mare
grija. Aceasta metoda se dovedi in scurt timp atat de rodnica incat chiar in
1919, Statiunea de cercetari din Bengal avea deja culturi sanatoase, practic
fara existenta vreunei boli, iar asta fara nici o contributie din partea
micologilor, entomologilor, bacteriologilor, chimistilor, agronomilor,
statisticienilor si fara ca sa foloseasca centrale de informatii, ingrasaminte
artificiale, vaporizatori, insecticide, fungicide, germicide si tot cortegiul de
aparate si de substante costisitoare ce nu pot lipsi, chipurile, dintr-o statiune
experimentala moderna."
Howard mai constata de asemenea ca boii pe care ii folosea la muncile agricole
in loc de tractoare si pe care ii hranea numai cu nutreturi obtinute de pe
terenurile fertilizate natural, erau intr-o stare de sanatate infloritoare,
neimbolnavindu-se niciodata de febra aftoasa, de pesta bovina, de septicemie
sau de alte boli specifice vitelor, care faceau prapad in imprejurimi. Iata ce
povesteste el insusi in legatura cu asta: „Nici una din vitele mele de munca nu
avea nevoie sa fie tinuta la izolare si nici una nu era vaccinata, desi se
intampla destul de des sa intre in contact cu altele, bolnave, de la fermele din
imprejurimi. Mica mea ferma de la Pusa nu era separata de marea crescatorie
din apropiere decat de un modest gard de maracini, destul de scund. Numai ca
la crescatoria vecina febra aftoasa isi facea mendrele fara ca cineva sa-i poata
veni de hac, in timp ce vitele mele erau toate sanatoase tun. Mai mult decat
atat, mai mereu se intampla sa le vad bot in bot, mirosindu-se prieteneste cu
rubedeniile lor din vecini, fara ca asta sa aiba vreo urmare asupra lor.
Animalele mele nu erau numai sanatoase, ci si, mai ales, hranite cum trebuie,

asa ca boala nu se putea prinde de ele. Asa cum o cultura vegetala bine
intretinuta se adapteaza repede si este in masura sa reziste ciupercilor si
insectelor daunatoare, tot asa si animalele acestea rezistau de minune
atacurilor microbilor si ramaneau intr-o perfecta stare de sanatate."
Toate aceste fapte il condusera pe Howard la concluzia ca singura solutie
pentru ocrotirea plantelor si a animalelor de bolile care le pandesc este
realizarea unei anumite calitati a solului. Tocmai cu asta, spune el, trebuie sa
inceapa cineva care se apuca de agricultura sau de cresterea animalelor. Vrand
sa aduca ferma experimentala la cel mai inalt grad de fertilitate posibil, Howard
lua hotararea sa aplice aici stravechile practici ale chinezilor, care nu i se
pareau deloc nici fanteziste nici ridicole, asa ca se apuca de transformarea
tuturor deseurilor fermei in humus, intentionand ca in cel mai scurt timp sa
treaca la realizarea acestuia pe scara larga.
Numai ca, din nefericire, Howard detinea o functie marunta in materie de
putere de decizie, astfel incat, in timp ce el se straduia din rasputeri sa aplice
acest proiect, statiunea experimentala se transforma deja, dupa cum spune el,
intr-o serie intreaga de „compartimente separate etans, culturi, micologie,
entomologie, bacteriologic, chimie agricola si agricultura aplicata." Existau
interese mai mari si mai puternice, in numele carora se acorda mai multa
atentie organizarii decat insasi ratiunii de a exista a acestei statiuni. Ca sa
poata duce la bun sfarsit un studiu complet si pe deplin concludent asupra
fertilitatii solului si asupra, mai ales, a numeroaselor implicatii ale acestui fapt,
Howard ar fi trebuit sa aiba deplina mana libera, numai ca proiectele lui se
dovedisera neortodoxe si pur si simplu amenintau sa lichideze, in caz de
reusita, existenta multor discipline care s-ar fi dovedit inutile. Nu i-a fost deci
prea greu sa-si dea seama ca, in interiorul unei organizari ca aceea existenta la
Pusa, nu avea deloc sorti de izbanda, asa ca, in disperare de cauza, recurse la
penibila solutie a colectarii de fonduri prin subscriptie publica, ceea ce, in
ciuda multor agitatii si zbateri de multe ori zadarnice, ii permise pana la urma
sa deschida un mic centru propriu de cercetari, numit de el Institutul pentru
industrie vegetala si situat la Indore, la o mie trei sute de kilometri nord-est de
Bombay, unde isi putea vedea nestingherit de treburi. Cum in regiunea aceasta
principala preocupare a agricultorilor era cultivarea bumbacului, Howard se
gandi sa inceapa cu obtinerea unui randament superior la aceasta cultura, pe
baza unei ameliorari serioase a solului. Se puse fara intarziere pe treaba si
reusi sa elaboreze un sistem simplu, eficace de obtinere a humusului, sistem
cunoscut de atunci sub numele de procedeul Indore. in scurt timp, nu numai
ca recoltele de bumbac obtinute pe terenurile lui erau aproape triple fata de
media obtinuta de plantatorii din vecinatate, dar plantele cresteau mult mai
inalte si erau vizibil mai viguroase.

Peste putin timp, Howard avea sa scrie: „Aceste rezultate confirmara din ce in
ce mai mult principiul pe care incercam sa-l stabilesc, anume acela ca intre un
teren bine intretinut si obtinerea de recolte bogate si mai ales sanatoase exista
o legatura indestructibila. Aveam acum dovada ca, acolo unde solul nu este de
cea mai buna calitate, bolile pot patrunde cu usurinta fara sa intampine
rezistenta naturala a plantelor."
Howard era pe deplin convins de justetea a cel putin doua din principiile lui:
calitatea solului trebuie mentinuta cu grija si nici o cultura nu trebuie sa-l
solicite peste puterile rezervelor lui naturale, care pot fi secatuite.
Pe baza descoperirilor lui, publica o carte cu titlul Deseurile in agricultura si
folosirea lor ca humus, carte ce se bucura de o primire neasteptat de
calduroasa si in unele cazuri chiar entuziasta. Numeroase ziare se exprimara
in termeni elogiosi si ideea lui Howard de a renunta la ingrasamintele chimice
si de a se intoarce la cele naturale parea sa fi castigat de partea ei pe toata
lumea. Pe toata lumea, in afara de agronomi si mai ales de fabricantii de
ingrasaminte artificiale. Cand la toate statiunile de cercetare de pe cuprinsul
Imperiului Britanic fura distribuite exemplare din aceasta carte, agronomii
avura exact reactia opusa celei a marelui public: ostilitate si spirit de
obstructie. Ideile lui Howard izbeau si ele intr-o mentalitate ce nu putea fi
dezradacinata cu una, cu doua, anume aceea ca numai metodele de cultivare
erau de natura sa imbunatateasca randamentul si ca rolul combaterii
daunatorilor si a bolilor era rezervat insecticidelor. Indignarea agronomilor fu
atat de mare incat se lansara in atacuri furibunde: acest domn Howard era un
visator care habar n-avea de practica, nesocotind intr-un mod de-a dreptul
ridicol factorul timp, de care stie sa tina seama si ultimul taran analfabet din
cea mai inapoiata regiune a globului. Cum se putea concepe ca ar fi existat
posibilitatea de a astepta ani de zile pentru a da solului ceea ce Howard numea
„buna stare"? Ar fi insemnat ca ingrasamintele chimice sa fie lasate la o parte
si inlocuite cu humus Indore, numai ca acesta, un amestec in proportie de trei
la unu de dejectii animale si de resturi vegetale intr-un anumit stadiu de
fermentatie, cerea mult timp pentru a fi realizat in starea ideala. Realitatea era
insa alta si Howard i-a sesizat foarte bine dedesubturile: „Productia de compost
pe scara larga ar putea sa se dovedeasca punctul de plecare al unei adevarate
revolutii in agricultura, constituind un pericol in cel mai acut sens al
cuvantului pentru o intreaga structura ce se vede astfel amenintata cu
disparitia: uriasul aparat de cercetare bazata pe aplicarea fragmentara a unor
stiinte distincte la o problema biologica cu numeroase fatete, ca de exemplu
cultivarea bumbacului."
si nu e greu de inteles ca si cercetatorii din absolut toate domeniile legate de
agricultura, nu numai agronomii angrenati in cultivarea bumbacului, avura

exact aceeasi atitudine de respingere a ideilor lui Howard ca nerealiste si
nefondate stiintific. si tot de la sine inteles e si faptul ca magnatii industriilor
de ingrasaminte artificiale si de insecticide au avut si ei un rol in formarea
acestui curent de opinie, salvator pentru interesele lor de afaceri.
Cand se intoarse in Anglia, in 1935, Howard fu invitat sa conferentieze in fata
studentilor scolii de agricultura din Cambridge, cea mai prestigioasa institutie
de invatamant superior agricol din Marea Britanie, despre Producerea
humusului prin metoda Indore. stiind ca invitatia fusese formulata la initiativa
studentilor si nu a profesorilor lor, Howard redacta dinainte un rezumat al
comunicarii pe care avea s-o sustina, cu scopul de a oferi auditoriului
posibilitatea stabilirii unei baze de discutii, asa ca practic intreg corpul
profesoral se prezenta sa asiste. Deprins deja de mult timp cu atacurile lansate
impotriva lui cu o staruinta vrednica de cauze mai inalte de catre spcialistii in
fiziologie vegetala din Anglia, din India si din alte colturi ale lumii, Howard nu
fu deloc surprins sa constate ca si aici ideile sale erau intampinate cu o
ostilitate ce fu gata in mai multe randuri sa se transforme in huiduiala. Toti
profesorii, la care se adaugau chimistii si agricultorii veniti intamplator la
conferinta lui, se aratara adversari indarjiti ai ideilor lui si il combatura cu o
vehementa ce aproape ca depasea limitele urbanitatii. insa aspectul esential al
acestei conferinte a fost altul, care pentru Howard insemna de fapt punctul
central: studentii erau cuceriti de principiile lui si imbratisau fara rezerve ideea
ca un sol sanatos era singura cale de obtinere a unor plante sanatoase.
„Pareau chiar sa se amuze copios vazandu-si profesorii cum se chinuiau sa-si
apere principiile si sa sustina cu disperare coloanele clatinandu-se ale
templului dogmatismului lor. O data in plus am avut ocazia sa ma conving de
cunostintele superficiale si de experienta practica redusa a agronomilor din
toate tarile pamantului, dupa cum reiesea neindoios din nivelul dezbaterilor.
Era limpede ca, din nefericire, ma aflam in fata unor profesori care nu
intelegeau mai nimic, adevarati incepatori in materie de agronomie, iar unele
din argumentele ridicate de ei semanau mai curand a obraznicii provocatoare
ce nu se puteau explica decat prin ignoranta pe care cautau sa si-o ascunda si
sa si-o apere; intalnirea cu oamenii acestia m-a facut sa inteleg ca nu ne putem
astepta decat la foarte putin, la drept vorbind la nimic pentru cauza fertilizarii
naturale din partea domnilor profesori ai scolilor de agricultura - a domnilor
savanti din institutele de cercetari britanice."
si Howard nu gresea. Peste un timp, cand prezenta in fata Clubului fermierilor
britanici o comunicare cu titlul Restabilirea si mentinerea fertilitatii solului,
reprezentantii statiunilor experimentale si mai ales cei ai producatorilor de
ingrasaminte artificiale luara cuvantul si ii rastalmacira cu atata abilitate
afirmatiile incat toti fermierii prezenti nu mai vazura in nefericitul conferentiar

decat un caraghios si un ticnit sentimental care are idei fixe impotriva unei
agriculturi moderne ce se baza tocmai pe chimizarea intensa. in fata unei
aparari atat de bine orchestrate a intereselor fabricantilor de ingrasaminte
artificiale, Howard opina ca in scurt timp ideile lui „se vor grava ele singure pe
suprafata solului". Peste doi ani, sir Bernard Greenwell, care avusese curajul sa
aplice pe domeniile lui teoriile lui Howard, avea sa ia cuvantul in fata
membrilor aceluiasi club, carora le aducea la cunostinta propriile lui
observatii. Iar acestea erau confirmarea stralucita a descoperirilor carora
Howard le inchinase intreaga lui viata. Numai ca era insuficient. Oamenii de
stiinta si angrosistii de ingrasaminte chimice, stiind ca succesul concret al
unuia era un argument greu de combatut, au avut grija sa lipseasca toti ca
unul de la amintita intrunire, nefiind astfel nevoiti sa se vada pusi in situatia
de a recunoaste justetea afirmatiilor lui Howard, iar asta a facut ca inertia si
lenea fermierilor sa iasa pana la urma invingatoare: fertilizarea chimica a
terenurilor, mai lesnicioasa si mai putin costisitoare, dadea recolte
impunatoare si nu erau deocamdata motive ca cineva sa se alarmeze pentru
mofturile indiene cu metoda Indore si cu alte farafastacuri.
Desi se formase impotriva lui un curent de opinie care-l facuse multora de-a
dreptul odios, desi marile concerne producatoare de ingrasaminte artificiale isi
aparau cu disperare interesele de afaceri si aveau grija ca ideile lui sa nu para
decat niste baliverne pe care nimeni nu trebuie sa le ia in seama, Howard fu
totusi innobilat, in semn de recunoastere oficiala a valorii operei sale stiintifice.
Cu toate acestea, chiar si un asemenea fapt trecu neobservat, astfel incat doar
o mana de entuziasti plecara urechea la ideile lui, riscand sa fie infatisati
publicului drept niste aiuriti. Printre acestia se numara si lady Eve Balfour,
care de cand era copil suferea cumplit de raceli care cu timpul se
transformasera intr-un reumatism acut insotit de ingrozitoare dureri de cap ce
nu incetau din noiembrie pana in aprilie. Cu hotararea pe care o da disperarea,
lady Balfour se hotari sa incerce si solutia propusa de acest Howard, in pofida
faptului ca o multime de ziare il prezentau drept un descreierat. incercase toate
remediile aflate la indemana cuiva care dispune de o avere impunatoare si toate
se dovedisera zadarnice. Chiar in ajunul izbucnirii celui de-al doilea razboi
mondial, lady Balfour se apuca sa aplice sistemul Indore la ferma sa din
Haughley, comitatul Suffolk, supraveghind indeaproape compozitia
amestecurilor cu care era ingrasat pamantul. Apoi, reorganizand din temelii
intreaga aprovizionare a casei sale, nu mai cumpara paine de la brutarie, ci
ajunse sa o faca in casa, numai din grau recoltat de pe parcelele ingrasate cu
compost Indore, la pregatirea meselor nu mai erau folosite decat legume,
zarzavaturi si fructe din propria gradina, fertilizata in acelasi mod, iar carnea,
laptele si ouale folosite nu mai proveneau decat de la animale sau pasari din

ferma, hranite cu nutreturi obtinute tot de pe parcelele ingrasate natural. Desi,
ca una ce incercase atatea metode si nu obtinuse nici un rezultat, era si acum
destul de sceptica, lady Balfour avu fericita surpriza sa constate ca, pentru
prima oara de cand se stia, iarna a trecut fara ca ea sa fie vreun pic racita, iar
durerile de cap, mai inainte neintrerupte, aparura acum doar sporadic, mult
diminuate si numai in perioadele prelungite de umezeala rece.
Aceste lucruri o facura sa scrie o carte, Pamantul viu, care aparu in Anglia in
anii razboiului, adica in toiul crizei de alimente pe care autoritatile incercau s-o
rezolve cat de cat printr-o rationalizare drastica. Cartea, rezultat al unor
cercetari amanuntite prin biblioteci si al unor discutii cu o serie de experti in
alimentatie convinsi de justetea vederilor lui Howard si McCarrison, era in
buna parte o expunere de date culese de ici si colo cu privire la raporturile ce
exista intre culturile de pe solurile imbogatite cu humus si sanatatea
animalelor si a oamenilor ce se hraneau preponderent cu alimente obtinute de
pe aceste terenuri. Lady Balfour facea o comparatie foarte sugestiva intre
„cucerirea naturii de catre om", cu care se impaunau inconstienti partizanii
chimizarii agriculturii, si cucerirea Europei spre care se napusteau in acei ani
nazistii. „Numai ca, asa cum Europa nu se va lasa supusa de tiran si se va
revolta, la fel si natura se va revolta impotriva exploatarii ei nemiloase si
nechizbuite de catre omul lacom, in permanenta goana dupa mai mult", scria
ea in prefata cartii.
Lady Balfour a mai descoperit si alt lucru interesant. La ferma la care ii placea
cel mai mult sa-si petreaca timpul crestea porci, insa in jurul varstei de o luna
purcelusii se imbolnaveau de o boala numita in mod obisnuit diareea alba,
foarte periculoasa, adeseori mortala, pe care medicii veterinari o considera, pe
baza unor analize minutioase de laborator, ca fiind o consecinta a deficitului de
fier in alimentatie. Remediul natural, bazat deci pe eliminarea medicamentelor
sintetice, este folosirea ca nutret a unor plante bogate in acest element, in
special a racovinei (Stellaria media). Numai ca lady Balfour observa ca, de cand
purceii erau hraniti cu nutreturi obisnuite, dar obtinute de pe terenurile
fertilizate natural, nu se mai imbolnaveau de boala aceasta, in timp ce fermierii
din vecinatate abia mai puteau lupta cu acest flagel. Chiar dandu-le purceilor
racovina, ei tot se imbolnaveau de diaree alba, intrucat racovina crescuta pe
terenurile intens chimizate avea un procent de fier din ce in ce mai slab, astfel
incat bietii oameni erau nevoiti sa apeleze la ajutorul medicamentelor,
costisitoare si greu de procurat, mai ales pe timp de razboi.
Un fermier din aceeasi zona, Friend Sykes, agricultor experimentat si vechi
crescator de animale de rasa pura, capata o atat de mare incredere in
tehnologia promovata de Howard incat cumpara un teren de trei sute de
hectare, aflat intr-o stare de degradare avansata, cu intentia de a-l insanatosi

dupa metodele propuse de dispretuitul agronom si de a-l exploata apoi dupa
toate regulile, cu un profit care sa-i ingaduie amortizarea rapida a investitiilor.
Sykes avea o experienta bogata si fusese mult timp consilier agricol, asa ca
ajunsese la concluzia ca practicarea pe acelasi teren doar a anumitor culturi
sau cresterea unei singure rase de animale se soldau inevitabil cu diminuarea
calitatii animalelor si cu scaderi serioase ale recoltelor, din cauza bolilor care in
aceste cazuri deveneau mai periculoase. El trase concluzia ca bolile ar putea fi
complet sau aproape complet inlaturate prin ceea ce el a numit „practicarea cu
cap a cresterii animalelor" si in special prin introducerea unei agriculturi
mixte. Nutrea cel mai viu interes pentru tot ce era legat de ecologie si isi
formase deja o opinie inca inainte ca acest termen sa intre in vocabularul
curent al multor oameni. Cat despre chimizarea agriculturii, aceasta ii starnise
de la bun inceput o puternica reactie de impotrivire pe care si-a exprimat-o
public cu mai bine de un deceniu inainte ca Rachel Carson sa zguduie lumea
cu cartea ei Primavara tacuta, aparuta in 1963. inca din 1950, in cartea lui
intitulata Cultivarea plantelor comestibile si viitorul, Sykes trage deja un
semnal de alarma: „Primul lucru pe care-l face natura atunci cand este atacata
cu substante otravitoare este sa se apere cu mijloacele pe care le are la
indemana. Astfel incat ea incearca sa dea nastere unei noi varietati a formei de
viata vizate de otravurile respective, o varietate mai rezistenta.
Microorganismele distruse partial cu substante chimice ieri, apar azi din nou,
intr-o generatie mai rezistenta la agentii chimici, care se dovedesc acum
ineficienti impotriva lor. Persistand in gasirea unor otravuri din ce in ce mai
eficace, chimistii vor descoperi pentru maine substante mult mai puternice cu
care sa invinga rezistenta pe care le-o opune in chip firesc natura. Ia astfel
nastere un cerc vicios din care deja nu prea se vede cum s-ar mai putea iesi:
microorganismele cauzatoare de boli ale plantelor si ale animalelor devin din ce
in ce mai rezistente, in virtutea selectiei naturale, iar otravurile cu care se
incearca starpirea lor devin si ele din ce in ce mai violente. si putem noi avea
certitudinea ca in lupta aceasta pe viata si pe moarte omul va fi neaparat
biruitor? S-ar putea mai curand ca dimpotriva, el insusi sa fie amenintat si
invins..."
Pe terenul degradat pe care-l cumparase Sykes reusi adevarate miracole,
bizuindu-se pe intuitia lui care ii spunea ca pamantul are o „fertilitate latenta"
pe care, prin ingrijiri atente si bine gandite, o poate activa si fara ajutorul
chimizarii. Primul lucru pe care il facuse la luarea in stapanire a terenului
fusese sa trimita unui laborator prestigios probe de sol, care pusesera in
lumina un deficit grav in anumite substante, in principal in calciu, fosfor si
potasiu. O data cu raportul de analiza, laboratorul i-a trimis si recomandarile
de rigoare, care intrau in pret si care cuprindeau numele exacte si cantitatile

de ingrasaminte chimice considerate necesare pentru ameliorarea terenului.
Fara sa ia in seama aceste sfaturi, Sykes se apuca sa are adanc terenul, dupa
care il grapa bine, maruntind temeinic bolovanii de pamant scosi in urma
araturii, si semana in pamantul acesta, fara nici un adaos de ingrasamant,
ovaz. Spre surpriza fermierilor vecini, care il considerau un original, si chiar
spre a sa proprie, obtinu o recolta de opt mii cinci sute de kilograme la hectar,
iar in anul urmator acelasi teren, tot neingrasat in nici un fel si semanat cu
grau, dadu o recolta multumitoare. Imediat dupa recoltatul graului, planta
legume pentru toamna si zarzavaturi, iar dupa recoltarea acestora ridica din
nou probe de sol si le trimise laboratorului. Rezultatele analizelor fura
stupefiante: continutul in calciu si potasiu era cel considerat normal, numai la
capitolul fosfor deficienta nu se remediase decat in mica masura. Laboratorul
adauga si de data aceasta recomandarile de rigoare, precizand ca nici o specie
de cereale nu putea da o recolta satisfacatoare pe acel teren, fara doze
considerabile de superfosfati. Numai ca Sykes ramase mai departe la parerea
lui si se multumi doar sa are pamantul adanc si sa-l grapeze cu insistenta, iar
in anul urmator obtinu o recolta de grau inca si mai frumoasa ca cea dinainte.
Concluzia era ca lucrarile executate de el avusesera un rol decisiv, intrucat
aratura adanca si mai ales graparea corespunzatoare produc aerisirea solului
pana la o adancime la care altminteri pamantul ramane o masa compacta si
fara nici o contributie la hranirea plantelor care cresc pe el. incurajat si indarjit
de aceste rezultate, Sykes se apuca sa comande un plug special, care maruntea
pamantul la o adancime sporita fara a aduce la suprafata straturile respective,
lucru care pe vanzator il facu sa holbeze ochii la auzul unei asemenea comenzi
neobisnuite: „Dar ce naiba vrei dumneata, omule, sa faci cu dracovenia asta
tocmai aici, in nenorocitul asta de colt de lume uitat de Dumnezeu? Firma asta
o am de la tata, care o are de la tata-mare si asa mai departe, e a familiei
noastre de o suta si mai bine de ani, dar pana acum nu stiu sa ne fi comandat
cineva o chestie ca asta!"
in ciuda clatinarilor de cap ale negustorului, Sykes ramase pe pozitie si
mentinu comanda, primi in scurt timp plugul si il folosi din plin, semanand
dupa aceea graminee si trifoi. Prima coasa insemna o recolta de 6,2 tone de fan
la hectar, ceea ce-i lasa pe toti vecinii cu gurile cascate. Toamna, terenul fu din
nou arat cu plugul cel nou si semanat cu ovaz, dand noua mii de kilograme la
hectar, adica mai mult decat dadeau terenurile vecinilor, suprasaturate de
ingrasamintele artificiale. Cat despre calitatea continutului boabelor, aceasta
nici nu mai trebuie discutata, cu atat mai mult cu cat o noua analiza a solului,
la acelasi laborator, arata ca si continutul in fosfor era optim. Prilej cu care
Sykes primi din partea laboratorului, in acelasi plic cu buletinele de analiza, si
cele mai calduroase felicitari pentru faptul ca aplicase atat de intelept sfaturile

anterioare, astfel incat proprietarii laboratorului isi exprimau deplina
satisfactie si speranta ca aveau sa-l numere si pe viitor pe domnul Sykes
printre cei mai distinsi clienti care ii onorau cu increderea si le urmau
sfaturile.
Toate aceste lucrari Sykes le descrise intr-un eseu intitulat Cultivarea
pamantului avand drept unica sursa de fertilizare mijloacele naturale. in
concluziile din final el declara ca ajunsese nu numai la obtinerea unor recolte
abundente care-i adusesera beneficii importante, dar animelele lui, furajate din
recoltele proprii, erau intr-o stare de sanatate cat se poate de buna iar plantele
nu erau atacate de daunatori, desi nu folosise nici un fir de insecto-fungicide.
Mai mult decat atat, folosise la insamantat numai boabe din productia proprie,
timp de sase ani, in timp ce vecinii erau nevoiti sa-si procure samanta de la
centrele specializate, fiind in caz contrar in pericol de a-si compromite grav
recoltele viitoare. Cat despre randamentul acestui sistem, acesta se vadise a fi
enorm.
Friend Sykes, lady Eve Balfour si alte cateva persoane fondara Asociatia de
pedologie, care isi propunea, printre altele, sa uneasca oameni din toate tarile
care se aratau interesati sa lucreze pentru intelegerea raporturilor vitale care
exista intre sol, plante, animale si oameni. Crezul celor grupati in aceasta
asociatie era acela ca, daca se recurge la sacrificarea calitatii in favoarea
cantitatii, resursele alimentare, in pofida aparentelor, scad. Asociatia obtinu un
teren in comitatul Suffolk, unde rezultatele nu se lasara prea mult asteptate,
astfel incat expertii insarcinati cu supravegherea activitatilor au consemnat
oficial: „Inventarea bombei atomice a provocat omenirii traumatisme
incalculabile si mentine vie o stare de adevarata panica. Cu toate acestea,
exista un pericol mult mai mare decat cel al unor viitoare explozii atomice,
anume devastarea la scara mult mai intinsa, desi mai putin vizibila
deocamdata, pe care o reprezinta epuizarea resurselor solului de care
depindem cu totii. Iar aceasta este ignorata de cei mai multi dintre oameni,
pentru care un cataclism se masoara numai in termenii dezastrului sau ai
razboaielor pustiitoare, cu consecinte imediate si vizibile in modul cel mai
concret. Jefuirea resurselor solului si diminuarea catastrofala a fertilitatii
acestuia este o consecinta a goanei generale dupa profit lesnicios si rapid, dar
in primul rand consideram ca ea se datoreaza ignorantei condamnabile si
inconstiente pe care o manifesta cei mai multi dintre noi. Sunt din ce in ce mai
numerosi oamenii de stiinta si agronomii care incep sa-si dea seama ca, in
realitate, cunostintele de care dispune omenirea in materie de fertilizare a
solului sunt incomplete. Ei recunosc sincer ca procesele naturale nu pot fi
explicate in termeni de chimie agricola decat partial si ca abordarea studiului
stiintei solului doar pe baza chimiei anorganice este moarta, asa cum moarta,

asa cum moarta este astazi orientarea mecanicista a fizicii din secolul al XlXlea. Folosim cuvantul, „moarte" pentru ca el este cel mai potrivit cu
imprejurarile, dat fiind ca din modul actual de abordare a acestei stiinte
lipseste de fapt elementul primordial caruia ea ar trebui sa i se subordoneze:
viata."
Cu putin timp inainte de constituirea Asociatiei de pedologie din Marea
Britanie, un publicist din Pennsylvania, J.I. Rodale, redactor al unei reviste cu
profil sanitar, dadu din intamplare peste un articol al lui sir Albert Howard si
ramase adanc impresionat. Iata ce noteaza el pe marginea revelatiilor avute cu
acest prilej: „Sa spun ca eram cu totul naucit de ce citisem in articolul acesta
ar fi prea putin. Aflam un lucru la care nu ma gandisem niciodata si care acum
aparea limpede si dovedit fara putinta de tagada: modul de cultivare a plantelor
se reflecta fara gres in calitatea nutritiei. imi treceau prin mana in fiecare zi tot
felul de reviste medicale, dar nici una nu pomenise vreodata de asa ceva.
Pentru domnii doctori specialisti nevoie mare in chestiuni de nutritie, un
morcov ramane un morcov si cu asta basta."
Rascolit de acest adevar atat de simplu, Rodale isi puse la bataie toate
economiile, se imprumuta si reusi sa cumpere o mica ferma in Emmaus, statul
Pennsylvania. Se apuca totodata sa publice lucrarea lui sir Albert Howard,
intitulata Un testament agricol, si incepu sa editeze in acelasi timp si un ziar
nou, caruia ii dadu numele de Organic Gardening and Ferming, care s-a
bucurat de la inceput de un succes neasteptat, ajungand sa aiba o longevitate
remarcabila si numarand, la cea de-a treizecea aniversare, aproape un milion
de abonati. incurajat de inceputurile promitatoare, Rodale se apuca sa editeze
in paralel o alta publicatie, Prevention, care avea scopul de a informa publicul
larg asupra raporturilor dintre sanatatea organismului si alimentatia fiecaruia.
si aceasta se bucura de o primire dintre cele mai pline de interes, numarand
astazi peste un milion de abonati.
telul campaniei atat de sustinute duse de Rodale era acela de a-l educa pe
americanul de rand si de a-i mentine treaza atentia in legatura cu faptul ca
pamantul pe care calca este viu si ca, prin insasi natura lui, este curat. Sub
ceea ce vedem noi la suprafata, pamantul este in realitate plin de o viata
clocotitoare ce misuna in tarana si la care noi nu prea avem obiceiul sa ne
gandim. E vorba mai intai de viermii care salasluiesc in el, anelidele, adica
viermii inelati, care sunt cei mai pretiosi pentru ca sunt alcatuiti dintr-un mare
numar de segmente, intre o suta si doua sute, fiecare din acestea constituind
de fapt un corp in miniatura identic cu celelalte si inzestrat cu aceleasi organe
proprii. Acesti viermi se infig in pamant si ajung de multe ori la adancimi mai
mari decat un stat de om, asumandu-si de buna-voie rolul unui plug deloc
costisitor prin simplul fapt ca scormonesc pamantul inghitindu-l si

eliminandu-l apoi sub forma unor substante mult imbogatite, excelent
ingrasamant natural. Aristotel numea odata aceste mici vietati „intestinele
pamantului", dar tot atat de bine le-am putea considera si sistem vascular,
fiindca in absenta lor pamantul devine compact si dur ca si cum arterele sale
s-ar fi intarit, pietrificandu-se. Modesta si dispretuita rama isi are rolul ei bine
definit si fara ea multe se schimba in rau.
in anul 1881, deci cu putin inainte de moarte, Charles Darwin publica lucrarea
Rolul ramei in formarea solului vegetal, unde explica un lucru la care se pare
ca nimeni nu se gandise serios pana atunci: in absenta ramelor, vegetatia ar
degenera pana la disparitia completa. Dupa calculele lui, in fiecare an mai bine
de douazeci si cinci de tone de pamant uscat la hectar trec prin tubul digestiv
al ramei si un teren care gazduieste un numar corespuator de asemenea mici
vietuitoare castiga la fiecare cinci ani un strat fertil de doi centimetri si
jumatate grosime, cu precizarea ca nu se iau in calcul imbogatirile aduse de
frunzele uscate sau de alte resturi vegetale sau animale. Numai ca aceasta
carte a lui Darwin despre rame a stat frumos pe rafturile bibliotecilor, la loc de
cinste, dar fara ca cineva sa se apuce s-o rasfoiasca. si chiar atunci cand
Rodale a dezgropat aceste date, ele nu au fost privite decat cel mult ca niste
curiozitati interesante si nu si-au facut niciodata drum spre programele
institutiilor de invatamant agronomic, asa ca nu au deranjat catusi de putin
cursa dementa de chimizare a agriculturii: ingrasamintele artificiale si
insecticidele turnate cu nemiluita pe ogoare si in livezi ucid in continuare
micile si ignoratele rame care joaca un rol atat de important in pastrarea
sanatatii si a fertilitatii naturale a solului si probabil ca le vor distruge nu peste
mult timp cu totul, facandu-le sa dispara ca specie.
Sir E. John Russell, in cartea sa intitulata Starea solului si cresterea vegetala,
arata ca intr-un singur gram de pamant fertilizat natural, cu gunoi de grajd si
cu resturi vegetale, misuna circa nouazeci de milioane de bacterii. intr-un gram
de pamant fetilizat cu mijloace chimice, numarul acestora se reduce la mai
putin de jumatate si este demn de semnalat ca rezista cele mai putin benefice
pentru bogatia organica a solului. La un hectar de teren fertilizat natural,
calculele indica mai bine de sase sute de kilograme de bacterii care, atunci
cand mor, se transforma in humus si constituie astfel si ele un mijloc natural
de imbogatire a solului. Dar fauna nevazuta a pamantului nu se limiteaza la
ele, ci exista alte miliarde de miliarde de organisme microscopice care traiesc in
sol, de cea mai mare diversitate: actinomicete, forme filamentoase ce seamana
in acelasi timp si cu bacteriile si cu ciupercile; alge minuscule, semanand
izbitor cu algele de mare dar traind in pamant; protozoare unicelulare, extrem
de active; uluitoare ciuperci fara clorofila intr-o gama de infinita varietate,
mergand de la organismele monocelulare pana la cele pluricelulare de tipul

drojdiilor, mucegaiurilor si al pecinginilor. Nu e greu de observat mai ales faptul
ca partea vegetala a unora din aceste ciuperci se asociaza cu radacinile multor
plante, spre beneficiul reciproc: filamentele ciupercilor, asociate cu radacinile
unor ierburi sau ale unor arbori, numite micorize, sunt devorate de radacini.
Aceasta descoperire a lui sir E. John Russell a fost confirmata de sir Albert
Howard, care a constatat ca radacinile butucilor de vie din Franta cercetati de
el si gasiti printre cei mai sanatosi erau bogate in micorize. Se stie de altfel ca
viticultorii francezi, de un conservatorism taxat adeseori, cu multa usurinta
drept inchistare prosteasca, au refuzat intotdeauna excesul de chimizare a
viilor lor si cei mai multi dintre ei, acceptand mecanizarea partiala, se dovedesc
in continuare refractari la ingrasamintele artificiale si la insecticide sau la
ierbicide, asa ca nu intamplator vinurile frantuzesti isi pastreaza calitatile care
le-au facut celebre.
14. PRODUSELE CHIMICE, PLANTELE ŞI OMUL
O alta binefacere a agriculturii naturale, bine cunoscuta taranilor de altadata,
a ramas de domeniul amintirii: simbioza intre vegetale. Ajungand la un inalt
grad de specializare si practicand pe scara larga monocultura, fermierii nostri
au uitat tocmai acest lucru esential, caruia nu-i mai acorda astazi nimeni vreo
importanta, considerand acest sistem ca nerentabil. Lucrul e vrednic de luat in
seama daca ne gandim ca, pana si in rigida Rusie, s-au putut auzi voci critice
la adresa acestui punct de vedere, ca in cazul unei luari ferme de pozitie din
partea lui Solouhin, care scrie in Grass ca agricultura ruseasca moderna e atat
de moderna incat nu tine seama de un lucru bine cunoscut oricarui mujic
analfabet de pe vremuri: orice planta e influentata in bine sau in rau de
tovarasia celor langa care e silita sa creasca. Un expert modern, adauga el, va
rade in nas oricui ii va vorbi despre gingasele albastrele care, risipite ici si colo
printr-un lan de secara ce se leagana bland sub adierea vantului, duc la
cresterea substantiala a recoltei. Expertul va explica apoi plin de superioritate
si in termeni tehnici ca planta asta este o buruiana care rapeste din
substantele nutritive rezervate secarei si ca, prin urmare, trebuie starpita cu
ajutorul... ierbicidelor! Numai ca Solouhin se intreaba, pe buna dreptate: „Daca
albastreaua este cu adevarat o buruiana daunatoare, atunci de ce e atat de
iubita de taranii din toate partile pamantului unde creste si de ce acestia nu se
indarjesc impotriva ei ca in cazul altor buruieni? Era nevoie de aparitia marilor
nostri savanti agronomi ca sa aflam ca floarea asta e daunatoare si ca trebuie
exterminata?" Dupa care Solouhin, pornind de la ideea cat se poate de
sanatoasa ca agricultura zisa semiprimitiva practicata de mujicii de odinioara

nu poate fi in totalitate osandita si ca acestia fara indoiala ca stiau si ei cate
ceva care sa poata fi folosit si astazi, se intreaba daca botanistii moderni din
zilele noastre s-au gandit vreodata la o straveche traditie ruseasca ce ar trebui
poate sa fie privita mai cu luare aminte: la secerisul secarei, primul snop era
intotdeauna impletit maiestru si impodobit tocmai cu floricele de albastrica,
dupa care era asezat cu religiozitate la icoane, unde ramanea pana la recolta
viitoare. Sau, se intreaba mai departe acelasi Solouhin, s-au gandit vreodata
eminentii agronomi moderni la grija cu care ocroteau primitivii mujici floarea
aceasta, pe care o considerau ultima nadejde a albinelor pe timp de seceta
prelungita, cand albastrica da netulburata nectar in timp ce alte flori sufera si
se ofilesc? Fireste ca Solouhin, crescut de mic in spiritul pozitivist imprimat de
Kremlin gandirii intregii populatii din imensa Rusie, se gandea si el ca s-ar fi
putut foarte bine ca aceste practici din vechime sa aiba la baza cine stie ce
superstitie fara nici o sustinere stiintifica, asa ca se apuca sa consulte lucrari
de specialitate care, spre surprinderea lui, cuprindeau confirmari indiscutabile
ale acestor fapte: daca intr-un lan de grau, de exemplu, proportia de grau si
margarete este de cinci sute la unu, atunci graul va creste mult mai frumos
decat in lipsa acestor mici vecine, iar calitatea boabelor obtinute va fi net
superioara. si exact la fel stau faptele cu secara si albastrica, deci mujicii de
odinioara stiau ei ceva.
Vederile lui Solouhin in legatura cu simbioza la plante converg cu cele ale altui
specialist, de data aceasta un american, Joseph Coccanouer, profesor de
botanica si de conservarea solului. intr-o carte publicata dupa al doilea razboi
mondial si intitulata Buruienile, paznicii pamantului, acesta arata ca exista
plante pe nedrept considerate ca daunatoare, cum ar fi anghelica salbatica,
iarba-grasa sau urzica, pe care agricultorii zilelor noastre se silesc din
rasputeri sa le elimine cu ajutorul ierbicidelor. Este o mare eroare, dublata de o
grava nedreptate, arata el, fiindca acestea aduc in realitate servicii deloc
neglijabile, care fac sa paleasca maruntul dezavantaj al consumarii unei mici
cantitati din hrana culturii respective. Ele aduc la suprafata exact mineralele
in care stratul superficial este deficitar si la care plantele cultivate nu pot
ajunge cu radacinile lor. Mai mult decat atat, aceste buruieni constituie un
excelent mijloc de observare permanenta a sanatatii solului si ajuta plantele
din cultura sa-si indrepte radacinile spre punctele cele mai bogate in rezerve
nutritive, care altminteri ar ramane inaccesibile. Deja Coccanouer trage un
semnal de alarma scriind: „in America, in goana noastra nebuneasca dupa
randament in agricultura, noi mai curand minam solul in loc sa-l cultivam."
Acelasi lucru este valabil si pentru Europa, unde, dupa cel de-al doilea razboi
mondial, prea putini fermieri au plecat urechea la indemnurile izolate de a
ramane la principiile sanatoase ale stramosilor lor. Dimpotriva, mai toti s-au

lasat luati de valul stimularii solului cu ingrasaminte artificiale, de dragul unor
castiguri mari si rapide. in zilele noastre, americanii traiesc intr-o tara in care
agricultura devine pe zi ce trece mai mecanizata si mai dependenta de
chimizare, fiind totusi considerata ca cea mai eficace agricultura de pe glob.
Numai ca, in ciuda recoltelor din ce in ce mai mari in aparenta, preturile
continua sa creasca. Partizanii chimizarii citeaza des un calcul facut prin
1960, anume ca, daca la inceputul secolului un fermier putea hrani cu recolta
de pe cutare teren inca cinci persoane in afara de el, peste cinci sau sase
decenii el era in stare sa hraneasca, cu recolta de pe acelasi teren, inca treizeci
sau chiar mai multe. Numai ca acest calcul a fost contrazis cu date concrete de
o autoritate in materie, Georg Borgstrom, expert in alimentatie la Universitatea
din Michigan, care demonstreaza ca aceste cifre sunt iluzorii si nu tin seama de
faptele reale. Fermierul de la inceputul secolului nu numai ca isi cultiva
pamantul si crestea animale si pasari, dar isi taia el insusi vitele, facea unt si
branzeturi, sara carnea si facea painea cel mai adesea in casa, pamantul fiind
lucrat cu ajutorul animalelor de fractiune pe care le hranea, fireste, cu
nutreturi obtinute in ferma lui. in zilele noastre, arata Borgstrom, animalele de
tractiune au fost inlocuite cu masini care consuma carburanti costisitori si
poluanti, amenintand sa secatuiasca in scurt timp rezervele de energie
conventionala ale planetei. Vitele sunt taiate astazi in adevarate uzine, care nu
mai pot fi considerate abatoare pur si simplu, iar carnea este la randul ei
conservata in alte uzine, care sunt radical diferite de mezelariile de altadata. in
mai putin de un sfert de secol - au disparut milioane de crescatori de pasari ai
caror pui se zbenguiau in libertate in ograzile largi ale fermelor sau chiar pe
camp, dupa recoltat, hranindu-se cu furaje obtinute pe cai naturale sau cu
insecte si viermisori, in timp ce azi locul acestora l-au luat de mult sase mii de
crescatorii gigantice semiautomate unde puii destinati bucatariilor americane
cresc in custi metalice, inghesuiti aripa la aripa si hraniti pe principii care nu
mai au nimic comun cu alimentatia de odinioara, ci vizeaza numai sporirea cu
orice pret a productiei de carne, obtinuta intr-un mod artificial si in
detrimentul calitatii nutritive si al gustului.
Toate aceste industrii care graviteaza in jurul agriculturii si traiesc din roadele
pamantului sunt si ele raspunzatoare de calitatea indoielnica si de preturile
din ce in ce mai ridicate ale produselor alimentare. Ducand mai departe
calculele si luand in considerare si cei aproape douazeci si doua de milioane de
angajati ai fabricilor de masini agricole si ai societatilor de drumuri si poduri
care inlesnesc drumul hranei de la ferme pana la masa americanului, plus alte
cheltuieli anexe si conexe, se pare ca socoteala cu fermierul de la inceputul
secolului si cu cel de azi nu prea mai sta in picioare, raportul fiind mai curand
invers decat cel sustinut de adeptii chimizarii.

S-ar parea totusi ca se naste si un curent de opinie in favoarea redresarii
acestei stari de lucruri si ca oamenii de stiinta din universitati si din centre de
cercetare de mare prestigiu incep sa se ralieze, putin cate putin, la punctele de
vedere expuse de vizionari ca McCarrison, Howard si Rodale. La 4 martie 1973
a aparut in presa un comunicat apartinand lui Robert F. Keefer si Rabinder N.
Singh, doctori in stiinte aeronomice si cercetatori la Universitatea din
Morgantown din Virginia de Vest, care au considerat ca gasisera o noutate ce
trebuia data publicitatii: „Tot ce mananca omul este determinat calitativ si de
ingrasamintele pe care le folosesc agricultorii la fertilizarea terenurilor lor." Cei
doi profesori declara ca au observat, pe parcursul unor experiente temeinice si
de multe ori repetate, care exclud coeficientul de risc, ca mineralele prezente in
porumbul furajer sau in cel alimentar, aflate si asa in cantitati infime si
recunoscute ca avand o importanta decisiva in regimul alimentar al omului si
al animalelor, se afla intr-o scadere vertiginoasa, fapt cu consecinte ce s-ar
putea dovedi catastrofale, iar aceasta din cauza imenselor cantitati de produse
chimice cu care este otravit sistematic pamantul.
Fireste ca aceasta descoperire venea cam tarziu, numai ca avea un merit
incontestabil: de data aceasta ea era formulata de voci de inalta autoritate
stiintifica, pe care nimeni nu mai indraznea sa le ridiculizeze ca in cazul lui
Howard, de exemplu, astfel incat lucrurile au dat multora de gandit si au
impus un nou punct de vedere care astepta de atata timp sa fie luat in
considerare. Astfel, s-au intreprins cercetari minutioase in unsprezece state din
Vestul Mijlociu, recoltandu-se numeroase probe de sol si de boabe de porumb
care au fost supuse unor analize si teste extrem de minutioase. Rezultatele,
date publicitatii, au fost cutremuratoare: aici, in calitatea solului distrus de
substantele chimice, se afla adevarata cauza a continutului din ce in ce mai
slab de fier, cupru, zinc si mangan din porumbul produs in Statele Unite.
Folosirea iresponsabila a ingrasamintelor artificiale, in special a celor azotoase
care deja isi aratasera coltii in Ilinois ar putea, declara profesorul Singh, „sa
aiba asupra sanatatii oamenilor si a animalelor efecte incalculabile". El mai
precizeaza si ca cercetarile intreprinse de unul din colegii lui demonstreaza
negru pe alb ca imbacsirea necontenita a pasunilor cu cantitati pur si simplu
nebunesti de ingrasaminte azotoase duce la modificari grave ale naturii laptelui
muls de la vitele care pasc pe aceste pasuni, iar asta ar putea foarte bine sa
aiba si asupra oamenilor aceleasi efecte pe care le are asupra sobolanilor
hraniti cu branzeturi obtinute din acest lapte - boli degenerative grave si
afectiuni serioase ale sistemului nervos.
Singh manifesta totusi si o anumita retinere: „Ancheta noastra asupra
porumbului este citata doar cu titlu de exemplu, fiindca este destul de putin
probabil ca un singur element lipsa in regimul alimentar sa aiba o importanta

determinanta, insa acest exemplu isi schimba cu totul semnificatia daca ne
gandim ca e foarte posibil sa existe si alte modificari, pe care analizele noastre
sa nu fi reusit sa le determine cu precizie".
Se constata insa un fapt de natura sa ne faca mai putin pesimisti. Anume acela
ca din ce in ce mai numerosi fermieri nu mai asteapta sa vada confirmate de
oamenii de stiinta din laboratoare lucruri pe care ei le constata deja pe viu.
Observand efectele nefaste ale chimizarii agriculturii, ale ingrasamintelor
artificiale, ale ierbicidelor si insecto-fungicidelor de toate felurile revarsate cu
atata inconstienta asupra pamanturilor lor, cultivatorii independenti si
receptivi la ideile limpezi isi rectifica tirul inainte de a fi prea tarziu. Chiar daca
modificarea tehnologiilor de lucru ii obliga la cheltuieli suplimentare de timp si
de bani, oamenii acestia isi dau seama ca, daca nu iau din timp asemenea
masuri, pamantul care timp de milenii a hranit omenirea cu roadele lui si a
intretinut armate intregi de animale si de pasari ar putea sa nu mai dea, cu
timpul, decat recolte din ce ince mai sarace in substante nutritive si, in cele din
urma, nici un fel de recolta, pedepsind astfel necugetarea si lacomia omului
care l-a distrus.
in primii ani ai secolului al XlX-lea, un american nascut englez si venit de copil
in Lumea Noua, pe nume Nichols, se apuca sa defriseze sute de hectare de
padure neumblata si deasa din Carolina de Sud ca sa cultive pe terenul acesta
bumbac, tutun si porumb, iar munca aceasta de rob ii fu rasplatita in scurt
timp cu venituri impunatoare, astfel incat isi ridica o locuinta fastuoasa si isi
intemeie o familie numeroasa, care avea in fata o prosperitate ce nu parea
amenintata de absolut nimic. Recoltele bogate veneau una dupa alta, banii
curgeau garla si Nichols devenea de la an la an mai bogat. Numai ca nu avea
obiceiul de a ingrasa la loc pamantul pe care aceste culturi, in special tutunul,
il secatuiau, astfel incat dupa un numar de ani recoltele incepura sa fie mai
putin imbelsugate decat la inceput. Remediul gasit de Nichols fu unul mai greu
de inteles astazi: el defrisa alte suprafete, recoltele abundente se intoarsera la
el si, cand si noile terenuri dadura semne de istovire, defrisa altele si asa mai
departe, pana nu mai avu padure de taiat si se trezi proprietarul unui domniu
intins care nu producea decat foarte putin, un putin care nu insemna profit.
Din bogat cum fusese, Nichols ajunse la ruina si familia lui se vazu silita sa
renunte la traiul pe picior mare de altadata.
Unul din fiii sai, ajungand la varsta barbatiei, se hotari sa ia totul de la inceput
si, urmand sfatul unui ziarist celebru pe atunci, Horace Greeley, si exemplul
propriului sau parinte, care facuse pe vremuri avere din nimic, porni spre Vest,
ajungand in Tennessee, unde se apuca si el, aidoma batranului Nichols pe
vremuri, sa defriseze opt sute de hectare de padure seculara si sa cultive
aceleasi plante foarte cautate, adica bumbac, tutun si porumb. Numai ca si el

pati ce patise tatal lui: pamantul se slei in scurta vreme de puteri si spuza de
copii pe care ii facuse ca sa aiba cine se bucura de averea care se intrezarea se
vazu amenintata de foame. Unul din copii facu si el la randul lui ce facusera
inaintasii, adica porni in lume si ajunse in Alabama, in asezarea Horse Creek
din tinutul Maringo, unde fireste ca lua in stapanire opt sute de hectare de
pamant pe care nu mai fu nevoie sa-l defriseze, pentru ca era gata defrisat. Se
insura si avu doisprezece copii pe care reusi sa-i creasca muncind din greu
pamantul. Cum neamul Nichols deveni cel mai numeros din asezarea de numai
cateva case, Horse Creek incepu sa fie cunoscut sub numele de Nicholsville iar
Nichols, tatal numeroasei familii, se vazu silit sa se mai ocupe si de altele,
devenind proprietarul unui gater, al unui magazin universal si al unei mori.
Numai ca, atunci cand se ridicara, copiii lui se vazura prezumtivi mostenitori
doar ai acestor afaceri, fiindca cele opt sute de hectare de pamant nu mai
produceau practic nimic. Nichols, demn fiu si nepot al celorlalti, tinuse cu
strasnicie datina familiei, de a ara, semana si a recolta fara sa ingrase in vreun
fel terenurile care ar fi trebuit sa hraneasca pe mai departe toata semintia lui.
Unul din fiii sai, deloc incantat sa se chinuie pe degeaba pe un pamant ajuns
parloaga, isi lua si el traista in spinare si reedita intocmai isprava bunicului si
pe cea a tatalui sau, pornind spre acelasi Vest salvator si pripasindu-se pana la
urma in Arkansas, intr-un loc numit Parkdale unde, ati ghicit, desigur,
cumpara si el, pe nimic, patru sute de hectare de pamant gras si roditor, in
marginea unui rau mlastinos, insurandu-se, fireste, si intemeind si el o familie
numeroasa.
Socotind putin, asta inseamna patru mutari in patru generatii din Anglia pana
in Arkansas; inmultiti asta cu multele mii si mii de oameni care au facut la fel
si veti intelege in ce stil au cultivat americanii pamantul din Lumea Noua care
ii primea cu bratele deschise.
Numai ca sosirea la Parkdale a ultimului Nichols, nepotul imigrantului de
odinioara, coincidea cu inceputul unei noi ere a Americii. Dupa primul razboi
mondial, fermierii incepeau sa cultive pamantul in loc sa-l exploateze pur si
simplu, iar aici schimbarea hotaratoare era data tocmai de folosirea
ingrasamintelor artificiale care incepusera sa apara pe piata, recomandate
calduros tuturor fermierilor de catre Ministerul agriculturii de la Washington,
care le oferea si anumite inlesniri in aceasta privinta. Un timp, Nichols obtinu
excelente recolte de bumbac, ajungand la o stare de prosperitate ce ne
aminteste de alte episoade din istoria familiei lui, numai ca de la un timp
treburile incepura sa nu mai mearga bine, din cauza insectelor daunatoare
care se inmultisera din cale-afara si ii stricau recoltele. Iar treaba asta se
agrava de la an la an, ceea ce in scurt timp puse capat prosperitatii infloritoare
de la inceput. Cum cultivarea bumbacului devenea din ce in ce mai putin

rentabila, Joe, fiul lui Nichols, hotari sa nu se mai faca fermier ci medic,
profesiune mult mai banoasa si mai sigura. La varsta de treizeci si cinci de ani,
cand era deja de mult timp posesorul unei diplome de doctor in medicina si
practica aceasta arta la Atlantida, o localitate din Texas, Joey fu lovit pe
neasteptate de o violenta criza cardiaca, in urma careia a scapat cu viata doar
prin minune. Se refacu greu si se vazu silit sa renunte la profesiunea sa,
intrucat viata ii era amenintata in orice clipa si asta insemna obligativitatea
unui regim de viata extrem de riguros. Cum era nevoit sa-si petreaca mai tot
timpul intr-o stare de repaos aproape absolut, incepu sa citeasca toate revistele
care-i cadeau in mana si intr-o zi dadu de un articol dintr-o publicatie
agronomica in care fu foarte intrigat sa citeasca urmatoarea fraza: „Oamenii
care mananca alimente provenite dintr-un sol fertilizat natural sunt mult mai
rezistenti la numeroase boli si in special rezista mult mai bine in cazul
afectiunilor cardio-vasculare". Doctorul Joey citi de mai multe ori cuvintele
acestea si isi spuse in sinea lui in chip de concluzie: „O sarlatanie grosolana ca
atatea altele". Mai ales ca redactorul revistei, un individ care semna J.I. Rodale,
nu era doctor si Joey al nostru nu primea lectii de la unul de asemenea teapa.
Numai ca privirile ii fura atrase de doua titluri din aceeasi revista, prezentarea
a doua carti recomandate cu caldura poporului american, Un testament agricol
de sir Albert Howard si Sanatatea nutritionala si sanatatea biologica de sir
Robert McCarrison. Doctorul Joey isi dadu seama, cam incurcat, ca daca avea
oarecare idee de fertilizarea naturala si de cea artificiala a solului, nu auzise in
viata lui de alimentele biologice, pe care iata ca unul ca numitul Rodale, fara sa
fie doctor, le cunostea si le si recomanda cititorului. Drept care comanda
imediat ambele lucrari, dornic sa cunoasca mai multe in legatura cu aceste
chestiuni." Aveam o diploma de doctor in medicina, nu ma consideram un om
prost, sau cel putin nu mai prost ca multi altii, eram proprietarul unei ferme
de care e drept ca nu prea ma ocupasem niciodata, dar habar nu aveam ce e
aceea aliment biologic. Asemeni atator americani care n-au auzit de lucrurile
astea decat in fuga si fara sa le dea prea mare atentie, ma gandeam si eu ca
trebuie sa fie vorba de vreo chesti-une pe baza de germeni de grau sau de
melasa, cum tipau in toate partile reclamele firmelor producatoare. Mi-am zis
ca nataraii care se iau dupa mofturile astea sunt niste maniaci care se lasa
amagiti de escroci sau de ticniti, fiindca singurul mod in care auzisem eu ca se
fertilizeaza pamantul era sa torni peste el ingrasaminte chimice. Mi-am zis
totusi ca nu strica sa ma interesez mai indeaproape."
Nu s-ar zice deloc ca Joey a facut rau comandand cele doua carti prezentate in
revista lui Rodale, fiindca in cateva decenii domeniul lui de patru sute de
hectare, pe care nu prea isi batea candva capul sa-l cultive, ajunse una din
mandriile statului Texas iar Joey, devenit pentru toata lumea doctorul Nichols,

al carui nume era pomenit cu un respect vecin cu veneratia, n-a mai avut
niciodata vreo criza cardiaca. si oricui l-ar fi intrebat cum ajunsese la
asemenea rezultate extraordinare, doctorul Nichols raspundea fara sovaiala ca
datora succesele lui de agricultor si sanatatea de fier de care se bucura
lucrurilor citite in cartile si articolele a trei specialisti care se numeau Rodale,
Howard si McCarrison. Urmandu-le sfaturile din carti si din reviste, se apucase
de fertilizarea pamantului secatuit de pe domeniul sau cu compost natural,
fara un gram din blestematele de chimicale care distrug solul.
isi daduse seama destul de repede ca de vina pentru infarctul care fusese cat
pe-aci sa-l duca direct in mormant nu erau decat „nenorocirile" si
„scarboseniile" pe care le ingurgitase toata viata pana sa se imbolnaveasca. Mai
ales cand citise o a treia carte, Nutritia si solul, scrisa de sir Lionel Pieton, se
convinsese ca singurul remediu eficace pentru bolile provenind din tulburari de
metabolism, fie ca e vorba de tulburari ale aparatului cardio-vascular, de
cancer sau de diabet, sta tocmai intr-o alimentatie naturala, cu hrana venita
dintr-un pamant sanatos si netratat cu otravuri.
Hrana pe care o inghitim este digerata si trece din intestin in circuitul sanguin.
in felul acesta elementele nutritive esentiale sunt transportate spre celulele
individuale din tot organismul, unde metabolismul duce la refacerea acestora
printr-un proces ce consta in transformarea unei materii stabile si moarte intro materie instabila si vie, sau protoplasma. Celula poseda o uimitoare
capacitate de regenerare, cu conditia insa sa primeasca elementele necesare
pentru asta, deci a unei alimentatii adecvate. in caz contrar, cresterea si
refacerea celulei se deregleaza sau se opresc cu totul. Celula, unitatea de baza
a oricarui organism, forma esentiala a vietii si sediul metabolismului, are
nevoie de anumite elemente de prim ordin fara care nu isi poate indeplini
functiile si nu poate trai: aminoacizi, acizi grasi si aromatici, vitamine naturale,
anumite saruri minerale, hidrati de carbon nerafinati si diferite alte elemente
care inca nu au fost identificate pana acum.
Mineralele organice, la fel ca si vitaminele, se gasesc in alimentele biologice in
proportie echilibrata. Vitaminele nu sunt o hrana prin ele insele, insa in
absenta lor organismul nu poate absorbi substantele nutritive propriu-zise. Ele
fac parte dintr-un intreg extrem de complex, alcatuit din elemente strans legate
intre ele. Sintagma „in proportie echilibrata" inseamna ca toate elementele
nutritive folosite de tesuturi trebuie sa se afle la dispozitia celulei in acelasi
timp. si, lucru ce nu poate fi trecut cu vederea: vitaminele, aceste substante
atat de importante pentru o alimentatie completa si pentru mentinerea
sanatatii, trebuie sa fie naturale.
Vitaminele naturale sunt complet diferite de cele sintetice, iar diferenta nu este
de ordin chimic, ci biologic. Vitamina realizata in laborator prin sinteza este

lipsita de un element biologic primordial. Deocamdata, acest punct de vedere
inca nu este acceptat de toata lumea medicala, din motive care s-ar putea sa
provina din alte feluri de interese decat cel stiintific, pentru ca dovezile sunt
incontestabile si au fost prezentate fara nici un echivoc de dr. Ehrenfried
Pfeiffer, biochimist de prestigiu si adept al lui Rudolf Steiner, celebrul teozof si
naturalist despre care s-a mai vorbit in paginile acestei carti. Dupa opinia
doctorului Nichols din Texas, tehnica lui Pfeiffer este in masura sa lamureasca
limpede de ce alimentele naturale sau cele ce contin vitamine naturale,
minerale si enzime - alte substante chimice de origine vegetala sau animala ce
stau la baza unor transformari chimice fara de care viata ar fi de neconceput sunt superioare celor crescute fortat, cu ajutorul unor substante chimice.
Pfeiffer a venit in Statele Unite imediat dupa cel de-al doilea razboi mondial si
s-a instalat la Three-Fold Farm, langa Spring Valley, statul New York, unde a
inceput sa aplice sistemul „biodinamic" al lui Steiner in fabricarea compostului
si a deschis un laborator pentru studiul organismelor vii, fara descompunerea
acestora in elementele lor chimice constitutive.
inca inainte de a veni in Statele Unite, Pfeiffer lucrase intens in Elvetia, tara sa
natala, reusind sa elaboreze „metoda cristalizarii prin sensibilitate", aplicabila
la studierea fortelor dinamice si a caracteristicilor distincte la vegetale, la
animale si la om, mai subtile decat cele cercetate pe atunci in laboratoare. Prin
anii '20 Rudolf Steiner tinuse mai multe conferinte in Silezia, la proprietatea
contelui Keyserling, insa la un nivel mult peste puterile de intelegere ale
publicului, format mai ales din proprietari preocupati doar de scaderea
alarmanta a productiei agricole pe terenurile lor, astfel incat il intrebase pe
Pfeiffer daca poate realiza un reactiv capabil sa discearna ceea ce Steiner
numea „fortele formative eterate" din materie vie.
Dupa luni de munca intensa, Pfeiffer a ajuns sa-si dea seama ca o solutie de
clorura de cupru, la care se adaugau extrase de materie vie se evapora relativ
lent, intr-un interval de paisprezece-saptesprezece ore, lasand pe fundul
vasului un depozit cristalin a carui structura era determinata nu numai de
specia plantei din care fusese prelevat extrasul, ci si de starea ei de sanatate.
Acest fapt l-a condus pe Pfeiffer la concluzia ca aceleasi forte formative
existente in mod inerent in planta, care au rolul de a se activa dandu-i astfel
caracteristicile fundamentale, se aliaza cu fortele de crestere pentru a constitui
structura depozitului cristalin. Am avut ocazia sa vizitam noi insine laboratorul
intemeiat de Pfeiffer la Spring Valley, unde dr. Erica Sebarth, care conduce
acest laborator, ne-a aratat o serie intreaga de cristale splendide care amintesc
de exoticii corali. Domnia sa ne-a atras atentia asupra faptului ca o planta
viguroasa si in deplina stare de sanatate produce un depozit cristalin frumos si
ordonat armonios, clar constituit si cu scanteieri la exterior, in timp ce

depozitele obtinute de la plante bolnave sau prost intretinute dau cristalizari
inegale, cu ingrosari dizagratioase sau cu aparente de crusta respingatoare, iar
stralucirea observata la cele dintai se transforma la acestea intr-un mat inchis
si trist.
Dupa opinia doamnei Sebarth, metoda lui Pfeiffer poate fi utilizata fara
coeficient de risc pentru determinarea calitatilor innascute si dobandite ale
oricarei fiinte vii, indiferent de regnul din care face parte. Cand un padurar i-a
trimis lui Pfeiffer doua conuri de brad, intrebandu-l daca exista intre ele vreo
diferenta, Pfeiffer a operat asupra lor testul cristalizarii si a constatat ca, in
timp ce unul din ele a dat un depozit cristalin exemplar ca armonie, celalalt a
vadit deficiente grave, materializate prin cristale intunecate la culoare si
strambe, fara nimic din eleganta celorlalte. ii trimise deci raspuns padurarului
cum ca unul din brazi era sanatos iar celalalt bolnav, iar mai tarziu avea sa
primeasca de la acesta doua fotografii infatisand cei doi brazi - unul falnic ca
un catarg de corabie, celalalt mic si pipernicit, vizibil suferind.
La Spring Valley, Pfeiffer a elaborat inca o metoda, si mai simpla decat aceasta
si, pe deasupra, mai rapida, pentru a demonstra ca viata realmente vibreaza in
sol, in plante si chiar in alimente, spre deosebire de mineralele anorganice, de
produsele chimice si mai ales de vitaminele sintetice, care sunt relativ moarte.
Pentru a reusi, el nu s-a folosit de echipamentul complex care se afla de regula
intr-un laborator de chimie obisnuit, ci doar de discuri confectionate din hartie
de filtru, in diametru de cincisprezece centimetri si cu un orificiu central prin
care trecea un fitil. Aceste discuri erau asezate in cutii deschise unde se aflau
mai multe creuzete cu o solutie de 0,05 la suta nitrat de argint, in asa fel incat
extremitatea de jos a fitilelor sa stea in solutia respectiva. Aceasta a inceput sa
urce prin fitile si a ajuns pana la discuri, imbibandu-le pe o raza de
aproximativ patru centimetri pe fiecare.
Cum pe hartia de filtru erau asezate diferite materii de natura organica sau
anorganica, Pfeiffer a fost in masura sa constate, pe baza cercurilor concentrice
diferit colorate aparute pe discuri, noi secrete privitoare la viata. Supunand la
acest test vitamina C prelevata de la fructe de maces, a putut constata limpede
ca schema de vitalitate a acesteia era cu totul diferita decat cea a vitaminei C
sintetice, numita si acid ascorbic. Rudolf Hauschka, un discipol al lui Rudolf
Steiner, considera ca vitaminele nu sunt niste compusi chimici care pot fi
realizati si artificial, cum se credea indeobste, ci „forte primitive cosmice
primare".
Cu putin inainte de a muri, Pfeiffer a publicat o mica brosura intitulata
Folosirea cromatografiei la efectuarea testelor de calitate, unde arata ca Goethe
enuntase cu mai bine de un secol si jumatate inainte un adevar ce se relevase
mai apoi ca fiind de cea mai mare importanta pentru calitatea biologica

naturala: intregul inseamna mai mult decat suma partilor care il compun. Iar
asta, adauga Pfeiffer, nu inseamna ca „un organism natural sau o entitate
oarecare cuprind factori care nu pot fi nici recunoscuti, nici demonstrati daca
ne apucam sa descompunem organismul original si sa identificam prin analiza
partile sale constitutive. Putem de exemplu sa luam o samanta, sa-i analizam
continutul in proteine, hidrati de carbon, grasimi, minerale, apa si vitamine,
insa oricat de exacte ar fi analizele acestea, ele nu ne vor face sa intelegem nici
codul genetic al semintei in cauza si nici valoarea ei biologica".
intr-un articol intitulat Raporturile intre plante, stabilite cu ajutorul
cromatografiei si publicat in numarul pe primul trimestru pe 1968 al revistei
Bio-Dinamics, publicatie periodica destinata incurajarii fermierilor in directia
pastrarii corespunzatoare si a ingrasarii naturale a solului in scopul
ameliorarii nutritiei si a starii generale de sanatate a populatiei, doamna
Sebarth pune in evidenta faptul ca procedeele cromatografiei, tehnica pe atunci
de ultima ora, „dezvaluie in special calitatea si chiar vitalitatea unui organism
viu". Autoarea adauga ca avea intentia sa exploreze posibilitatile acestei metode
nu numai in privinta aplicarii ei la seminte si fructe, ci si la radacinile plantei
si la alte parti ale acesteia.
in alimentele tratate atat de nechibzuit in zilele noastre, vitaminele, enzimele si
alte elemente constitutive care se gasesc in proportii infinitezimale sunt
suprimate in vederea unei conservari cat mai indelungate. Nichols, care s-a
preocupat in amanunt de aceasta chestiune, a gasit o formulare foarte plastica:
„Dumnealor nu zic ca omoara viata, ci doar ca o suprima ca sa nu mai
traiasca, asa ca pana la urma au s-o suprime de tot". Dupa opinia lui, cele mai
nocive alimente sunt painea alba, zaharul alb, sarea de bucatarie rafinata si
recristalizata si mai ales grasimile hidrogene. Un bob de grau e compus in
principal din germen, albumen si cortex. Acesta din urma, la randul lui este
constituit din trei straturi sub care se gaseste, in stare mai mult sau mai putin
solida, in functie de gradul de umiditate, albumenul plin de amidon. in punctul
unde albumenul devine foarte consistent se afla un sambure mic si dur, de
forma unei nuci, germenul, adica partea din care urmeaza sa ia nastere
viitoarea planta. Cortexul il protejeaza impotriva exteriorului iar stratul de
albumen il va hrani pana cand va avea radacini proprii cu care sa-si extraga
hrana din sol. Toate celelalte cereale, continua Nichols, au samanta alcatuita
dupa acelasi principiu si toate pot sluji la fel de bine la producerea painii orzul, ovazul, secara, meiul si chiar porumbul. Graul se deosebeste de celelalte
prin faptul ca el e singurul care contine toata seria de vitamine din grupa B,
fara de care viata ar fi de neconceput, si tocmai de aceea painea este
considerata din cele mai vechi timpuri drept „hrana cea de toate zilele".

Numai ca moraritul modern produce delicioasa si atat de cautata faina alba
tocmai prin suprimarea germenului bobului de grau si a cortexului, care devin
banala tarata, care este de regula aruncata cu inconstienta. Prin eliminarea
acestor doua parti ale bobului se elimina de fapt, dintr-o singura miscare,
tocmai enzimele, vitaminele si mineralele, inclusiv fierul, cobaltul, cuprul,
manganul si molibdenul, dintre care unele nu se gasesc, practic, decat in bobul
de grau. Nichols chiar sustine ca intre aceste minerale si vitamine existente
intr-un bob de grau trebuie sa se mentina raportul lor natural, in lipsa caruia
faina alba devine de-a dreptul toxica; ingurgitarea unora fara celelalte
presupune un dezechilibru alimentar ce poate avea consecinte grave.
Din cele mai vechi timpuri, asa cum putem intelege si din cele aflate in Elvetia,
unde s-au descoperit locuinte lacustre vechi de mai multe milenii, graul era
macinat folosindu-se in acest scop doua pietre rotunde. Aceste mici mori
primitive actionate manual au functionat, se pare, pana cu nu prea mult timp
in urma, mai ales acolo unde nu exista posibilitatea instalarii unor mori de
vant sau de apa. Doar aparitia morilor mecanice, actionate de abur, apoi cu
motoare cu ardere interna si in final cu motoare electrice, a pus capat folosirii
lor, daca facem abstractie de unele regiuni ale globului unde mai functioneaza
si azi. Mult timp deci, chiar dupa aparitia morilor actionate mecanic - prima
moara cu abur a fost infiintata in 1784 la Londra - graul era macinat cu totul,
deci si cu cortexul si cu germenul, si transformat in faina. O buna parte a
cortexului era atat de maruntit incat nu mai putea fi retinuta la cernut si
aceasta dadea fainii culoarea ceva mai inchisa, iar painea obtinuta dintr-o
astfel de faina putea fi numita paine integrala.
Numai ca la inceputul secolului al XlX-lea un francez inventiv a deschis la
Paris o moara cu valturi de fier care macina numai ce ramanea dupa
indepartarea germenului, a cortexului si a unei parti din albumen. Nu se stie
din ce motive, moara aceasta nu a functionat de la inceput, asa ca prima
moara cu valturi din istorie a fost alta, copie a celei dintai, deschisa in Ungaria
si pusa in functiune in 1840. Faina astfel obtinuta dadea o paine de un alb
sclipitor, prajiturile erau mai gustoase si mai fine, cozonacii cresteau mai bine
si aveau aspect mai ademenitor, asa ca morile cu valturi se intinsera cu iuteala
fulgerului, fiind prin 1880 mai raspandite decat cele din discuri de piatra, care
au inceput sa cada in desuetudine si sa dispara.
Analizand acum amanuntit aspectul comercial al acestei afaceri, observam ca
morarul avea trei motive serioase sa prefere valturile. Mai intai, acest tip de
morarit separa taratele si germenul, astfel incat el avea acum de vanzare doua
produse in loc de unul singur. Taratele si germenii erau vandute ca ramasite
taranilor, care le foloseau la furajarea animalelor, fiind astfel intelepti fara sa
stie. Al doilea motiv era acela ca, prin eliminarea germenului, faina putea fi

pastrata timp mult mai indelungat fara sa fermenteze, fapt pe care orice om de
afaceri il priveste ca decisiv. in sfarsit, disparitia germenilor ingaduia oricarui
morar o mica escrocherie, anume adaugarea de apa in boabele decorticate,
intr-un procent destul de ridicat, pana la sase la suta, fapt ce-i putea aduce
beneficii insemnate si care n-ar fi fost cu putinta daca germenii n-ar fi fost
indepartati, fiindca atunci faina ar fi mucegait in foarte scurt timp.
Constatam astfel ca ceea ce numim noi paine alba „imbogatita" nu inseamna
de fapt decat amidon in stare aproape pura, iar valoarea nutritiva a acestuia
este atat de scazuta incat nici macar bacteriile nu sunt interesate de asa ceva.
Dar mai e vorba de inca un lucru, mult mai grav: acest biet amidon, nehranitor
si fara gust, este „imbogatit" cu o sumedenie de produse chimice, artificiale,
fireste, care sunt turnate in faina cu scopul de a reface vitaminele eliminate o
data cu cortextul si cu germenii, numai ca acestea nu reprezinta decat o parte
a complexului de vitamine B de care a fost privata faina si, fiind obtinute
sintetic, nu pot asigura nici pe departe echilibrul asupra caruia atrage atentia
Nichols, in lipsa caruia organismul uman digera cu dificultati acest produs. in
afara de asta, vitamina E naturala, prezenta in concentratie ridicata in orice
samanta, este distrusa de bioxidul de clor care se adauga in cantitati mari
pentru obtinerea unui alb stralucitor, fapt ce face ca valoarea calorica a unei
bucati de paine sa fie redusa de la 1000 la 200 sau cel mult 300 de unitati.
Dezastrul alimentar provocat de introducerea fainii albe a mai fost insotit fiindca o nenorocire nu vine niciodata singura - de aparitia unui alt produs,
margarina, nascocire tot a unui francez, care s-a gandit la obtinerea unui
surogat pentru unt, care era scump si deci inaccesibil multor oameni. Numai
ca margarina este lipsita de orice urma de vitamina A si de vitamina D, care se
gasesc din belsug in lapte si trec automat, intr-o concentratie ridicata, in unt.
Nu trebuia mai mult pentru ca starea de sanatate a populatiei din tarile unde
se introdusesera aceste inovatii alimentare sa se deterioreze, incetul cu incetul.
Mai mult decat atat, s-a observat si un alt fenomen, caruia la vremea aceea nu
i s-a putut da nici o explicatie: barbatii din nordul Angliei si din sudul Scotiei,
care la vremea razboaielor napoleoniene erau renumiti pentru staturile lor
inalte si pentru forta lor fizica, datorita carora erau considerati printre cei mai
buni soldati din armata engleza si de pe continentul european, au fost loviti de
un fel de boala misterioasa care facea ca adolescentii sa creasca mici, pricajiti
si lipsiti de vigoare, astfel incat in perioada razboiului cu burii un mare numar
din ei fura declarati inapti gentru serviciului militar.
ingrijorate de acest fenomen, autoritatile au trimis la fata locului o comisie de
ancheta care sa stabileasca de urgenta cauzele acestui fenomen alarmant si
masurile ce se impun. Concluziile comisiei au fost ca raul statea in migrarea
masiva a populatiei spre orase, unde aerul poluat de instalatiile industriale era

nociv, si mai ales in consumul de paine alba, margarina si zahar rafinat. Dar
asemenea lucruri la inceputul secolului al XX-lea parura tuturor atat de
absurde incat nimeni nu le lua in serios si raportul comisiei, care azi ne apare
intr-o alta lumina, fu inmormantat printre vrafuri de dosare.
Adevarul este ca zaharul alb si glucoza, un sirop gros folosit la fabricarea
conservelor de fructe si a multor bauturi gazoase racoritoare, sunt la fel de
nocive amandoua pentru sanatatea omului; inca in secolul al XVII-lea
fabricantii au reusit sa elaboreze un proces costisitor si de lunga durata dar
eficace pentru rafinarea zaharului. Albeata lui atat de scump obtinuta il facu
in scurt timp o delicatesa ravnita, pentru care pana si cel mai sarac om era
tentat sa dea oricat din putinul sau pentru a le oferi macar copiilor lui o
asemenea desfatare de soi dupa care le lasa gura apa. Sa ne amintim insa
spusele lui Nichols: zaharul rafinat este unul din alimentele cele mai nocive
pentru om. Tot ce este valoros in trestie sau in sfecla de zahar, melasa,
vitaminele si substantele minerale, este inlaturat prin rafinare, astfel incat
raman numai hidratii de carbon si caloriile care si asa se gasesc intr-un
surplus dramatic in organismul uman. Sa ne gandim ca zaharul este rafinat
din considerente strict comerciale: este mult mai aspectuos si, mai ales, se
pastreaza mai bine timp indelungat. Poate fi depozitat cu anii, in saci de iuta
de cate cincizeci de kilograme, chiar si in depozite murdare si prost intretinute,
singura conditie fiind umiditatea scazuta, asa ca se intelege ca beneficiile sunt
cat se poate de consistente.
Cele mai multe din siropurile cunoscute sub numele generic de glucoza sunt
obtinute din amidon de porumb tratat intens cu substante chimice, in primul
rand cu acid sulfuric, iar gustul si aroma le sunt date cu ajutorul altor produse
chimice, realizate si ele tot prin sinteza. Toate intra direct in circuitul sanguin
si produc o hiperglicemie instantanee, adica un exces de zaharuri in sange, cu
atat mai greu de controlat cu cat este mai rapid. Consecinta acestui fapt este
ca celulele pur si simplu se ineaca in zahar. Pancreasul sesizeaza prompt
aceasta situatie si trece imediat la contraatac, adica la producerea de cantitati
mari de insulina, numai ca zaharurile de aceasta natura sunt mai slabe, sunt
dezintegrate imediat, iar insulina produsa de pancreasul dezorientat este in
cantitati mult mai mari, astfel incat ea va dizolva mult mai multe zaharuri
decat cele introduse in organism, ajungandu-se astfel, paradoxal, la
hipoglicemie, adica absenta glucidelor din organism, cauza a multor tulburari
functionale grave.
O alta otrava care nu lipseste de pe nici o masa este sarea de bucatarie, banala
sare, clorura de sodiu care, consumata in cantitati mari pe perioade prelungite
provoaca hipertensiunea arteriala si de aici numeroase afectiuni ale aparatului
cardio-vascular. Grasimile hidrogene sunt si ele de natura sa favorizeze aparitia

afectiunilor cardiace. Aceasta categorie cuprinde cam toata gama de grasimi si
de uleiuri folosite pentru reducerea timpului de coacere a produselor de
cofetarie, patiserie si brutarie, astfel incat le vom gasi fara nici o greutate in
prajituri, placinte, biscuiti, piscoturi si in orice paine cumparata din comert.
Cele mai apreciate sorturi de inghetata sunt si ele preparate tot pe baza unor
uleiuri hidrogene, foarte costisitoare. Este adevarat ca lungul si complicatul
proces al hidrogenarii previne rancezirea grasimilor, in special a uleiurilor
vegetale, numai ca in acest proces se distrug tocmai acizii grasi esentiali.
Nichols subliniaza in special faptul ca, daca orezul nedecorticat este singura
sursa intr-adevar bogata de vitamine din clasa B, orezul alb tratat nu este,
practic, altceva decat amidon in stare pura, care vine si el sa se adauge, ucigas,
la regimul si asa suprasaturat de hidrati de carbon al occidentalului modern.
Proteinele constituie efectiv elementul primordial in alimentatia omului, astfel
incat sursa cea mai curenta a acestora este, pe aproape tot globul, carnea. Nu
strica insa sa aruncam o privire asupra felului in care se produce aceasta
marfa in zilele noastre, fiindca sunt si aici de spus multe lucruri. in primul
rand, antricotul frumos si apetisant pe care-l cumparam de la macelarie vine
de la un bou indopat intr-o ingrasatorie, unde hrana lui au fost cerealele
hibride, cu continut de proteine foarte scazut, obtinute si ele, la randul lor, de
pe terenuri otravite cu insecticide, ierbicide si cu ingrasaminte chimice. Toate
acestea se regasesc in grasimea animalului si mai ales in carnea impanata cu
fire de grasime, slabiciunea multor gurmanzi rafinati. Nichols a studiat mult
compozitia acestor bucati atat de gustoase si a ajuns la concluzia indubitabila
ca prima cauza a infarctului miocardic sta tocmai aici. Ca sa obtina ingrasarea
rapida a animalului, fara de care beneficiile ar fi mult diminuate, crescatorul la mai supus si unui regim intens de furajare cu concentrate tratate chimic, in
special cu dietilstilbestrol, substanta cu incidenta cancerigena in special la
femei, dar si la barbati. Dar cea mai ucigatoare parte a nefericitului animal
astfel ingrasat o constituie maruntaiele, care tradeaza adeseori metodele
inconstiente prin care s-au obtinut cresterile rapide in greutate. Nu sunt deloc
rare cazurile cand controlul sanitar-veterinar interzice comercializarea
acestora, indeosebi a ficatilor, gasiti ca purtatori de tumori si abcese si imbibati
cu toxine mortale, in ciuda faptului ca provin de la animale considerate de cea
mai buna calitate. La fel stau lucrurile si cu puii proveniti din marile
crescatorii: carnea lor are un continut inimaginabil de arsenic iar ficatul,
organul purificator pentru intregul organism, geme de stilbestrol.
Tot din comert provin si cele mai multe din ouale folosite in bucatariile noastre.
Asta inseamna ca sunt de regula nefecundate, ceea ce face sa nu aiba nici
gustul celorlalte si nici calitatea lor nutritiva, sustine Nichols, facand o subtila
diferentiere de ordin biologic dintre cel doua categorii. Puii crescuti industrial

cresc inchisi in crescatorii uriase, stau atat de inghesuiti unul intr-altul in
custile lor metalice incat practic nu au posibilitatea sa faca nici o miscare si
sunt separati pe sexe de la varsta frageda. Prea putine din gainile provenite din
puii acestia au vazut vreodata cum arata un cocos si nici una n-a avut ocazia
sa se imperecheze. „Cum ati vrea dumneavoastra - intreaba Nichols cu un
umor plin mai curand de tragism - cum ati vrea ca o gaina lipsita de cea mai
elementara placere a vietii sa dea oua bune?"
in piramida vietii, plantele joaca un rol esential. Practic, toate sau aproape
toate elementele nutritive de care are nevoie omul se afla in sol, numai ca el nu
le poate ingera direct de acolo. Acest serviciu i-l fac plantele, care stau si la
baza alimentatiei animalelor, direct sau indirect. Oricare ar fi drumul
substantelor nutritive pana in stomacurile noastre, corpul omenesc este
tributar plantelor si, prin aceasta, solului pe care cresc ele. Microorganismele
descompun substantele chimice din sol facandu-le accesibile plantelor, care pot
astfel opera sinteza hidratilor de carbon pe care ii iau in primul rand din
pamant, iar apoi din aer si din apa de ploaie. Dar inca mai inainte ca acesti
hidrati de carbon sa fie convertiti in aminoacizi si proteine, ei au nevoie de
ajutorul pe care nu li-l poate oferi decat un sol fertil. Nici omul si nici animalele
nu pot realiza sinteza proteinelor necesare organismelor lor pornind de la
elementele de baza. Cel mult animalele reusesc partial asta folosindu-se de
aminoacizi, insa numai cu conditia ca sortimentele si cantitatile necesare sa fie
mai intai colectate sau produse de plante cu ajutorul microorganismelor.
Vegetalele producatoare de proteine au si ele, la randul lor, nevoie de o serie
intreaga de elemente pe care le extrag din pamant: azotul, sulful si fosforul
sunt necesare fabricarii unei anumite parti a moleculei de proteina; calciul va
avea aici un rol hotarator; alte elemente cum sunt manganul, borul, zincul,
molibdenul si multe altele care ar prelungi la nesfarsit aceasta insiruire,
participa si ele la realizarea proteinei, desi se gasesc in organismul plantei in
cantitati infinitezimale, fiind detectate numai cu tehnica cea mai sofisticata.
Daca solul nu este fertil, el va fi lipsit de microorganisme si atunci orice proces
vital inceteaza. Pentru a-l ajuta sa gazduiasca microorganismele atat de
importante, trebuie sa-i adaugam materii organice aflate intr-un stadiu avansat
de descompunere. in paduri de acest lucru se ocupa natura: resturile vegetale,
adica frunzele uscate si iarba, si cele animale, dejectii si cadavre ale diferitelor
vietuitoare, se intorc toate in sol si il fertilizeaza descompunandu-se, cu alte
cuvinte dau solului inapoi ceea ce a luat planta spre a se hrani. Un sol fertil
clocoteste de viata care se hraneste din moarte: viata o reprezinta bacteriile,
ciupercile si ramele, moartea se prezinta sub forma materiei organice care intra
in decompunere indata ce procesele vitale au incetat.

Ar trebui sa fie limpede pentru oricine ca factorul decisiv in procesul lung si
complicat al alimentatiei este solul, pamantul de la care ne vin toate si fara de
care nu ar putea exista nici o forma de viata. Un pamant sanatos, bine
ingrasat, purtator al unui numar indestulator de bacterii, ciuperci si rame, iar
nu unul otravit cu insecticide si cu fertilizante chimice. Un pamant bun va da
plante viguroase si sanatoase, in stare sa se lupte ele insele cu orice parazit si
sa-l invinga fara ajutorul otravurilor care vor actiona si asupra lor. Plantele
sanatoase inseamna animale sanatoase si oameni sanatosi. Un sol saracit va
produce recolte proaste, slabe in vitamine, minerale, enzime si proteine, iar
oamenii care se hranesc cu asa ceva vor fi debili si foarte receptivi la boli. in
afara de asta, un pamant secatuit il exaspereaza pe fermierul care nu mai
poate supravietui si isi ia lumea-n cap, plecand sa-si caute norocul la oras,
unde se va inghesui in cine stie ce bidonville la un loc cu altii la fel de
napastuiti.
Un lucru e mai presus de orice indoiala: plantele care cresc pe un pamant bine
ingrasat, cu un echilibru biologic stabil, sunt prin firea lor imune la insectele
dunatoare si la boli, asa cum un organism uman bine hranit va fi in stare sa
produca fara greutate anticorpii care sa distruga mai toti agentii patogeni. Mai
mult decat atat, insectele si alti daunatori poseda un instinct care le sopteste
care e planta slabanoaga pe care trebuie s-o atace cu sorti de izbanda, iar
acestea sunt tocmai plantele care cresc intr-un sol bolnav. Astfel incat cel dintai
dusman al plantelor, cel ce le aduce rapid intr-o stare avansata de debilitate, il
reprezinta tocmai ingrasamintele chimice care distrug echilibrul natural al
solului si obliga planta la crestere fortata. Iar daca ne gandim ca mai ales dupa
cel de-al doilea razboi mondial, aceste ingrasaminte s-au extins cu repeziciune
pe intreaga planeta, cuprinzand in raza lor de actiune practic toate tarile
globului, nu e greu de inteles la ce trebuie sa ne asteptam intr-un viitor nu
chiar indepartat, daca nu intervine o schimbare radicala de optica.
Ultima consecinta a unei agriculturi bazate pe fertilizante artificiale, arata
Nichols, este boala. Boala care mai intai ataca pamantul, apoi planta, pe urma
animalul si este de la sine inteles ca nici omul nu mai are cum sa fie ocolit de
ea. Peste tot in lume unde se practica acest gen de agricultura oamenii sunt
bolnavi. Singurii pentru care fertilizantele chimice si aliatele lor, insecticidele,
inseamna castig, sunt fabricantii si armatele de indivizi care traiesc de pe urma
mortii lente pe care o administreaza cu inconstienta pamantului. Pamantului
care ar trebui sa ne hraneasca.
Mai ales insecticidele si celelalte antiparazitare, arata Nichols, introduse odata
cu ingrasamintele chimice, spre beneficiile substantiale ale producatorilor si cu
incurajarea entuziasta a unor guvernanti iresponsabili, la care se adauga
incuviintarea tacita dar nu mai putin criminala a corpurilor universitare si a

cercetatorilor de pe tot globul, mai ales insecticidele, deci, poarta raspunderea
dezastrului ecologic la care asistam inconstienti. in fiecare an, peste cincizeci
de milioane de kilograme de otravuri chimice extrem de puternice sunt produse
pe glob sub douazeci si doua de mii de etichete diferite, ducand la distrugerea
faunei salbatice, a insectelor, care nu sunt decat in mica proportie daunatoare
si mai cu seama a vietii microbiene care este atat de necesara. Dr. George J.
Wallace, zoolog la Universitatea din Michigan, referindu-se la deversarea
imenselor cantitati de insecticide peste plantatiile americane, declara: „Acestea
constituie fara indoiala cea mai mare amenintare care a apasat vreodata
asupra Americii de Nord. O amenintare infinit mai crancena decat
despaduririle masive, decat braconajul, decat sistemul defectuos de
indepartare a apelor reziduale, decat seceta sau decat poluarea pricinuita de
deversarile de petrol. Otravirea sistematica a pamantului pare sa ne duca
vertiginos catre un cataclism pe langa care toate celelalte la un loc nu
reprezinta decat o chestiune minora."
Daca tinem seama de faptul ca nu numai flora si fauna, dar si pestii, atat cei
de apa dulce cat si cei oceanici, au mult de suferit de pe urma atator toxine
deversate in apele raurilor, care ajung sa infesteze intreg oceanul planetar,
tabloul incepe sa se contureze limpede. si la ce bun aceasta nebuneasca
desfasurare de forte? Cumplitul DDT, una din cele mai ucigatoare otravuri
produse vreodata de om, a fost creat pentru distrugerea gargaritei de bumbac,
insa aceasta, dupa o perioada de cativa ani de regres, in care timp se credea ca
minunatul produs i-a venit de hac, si-a revenit si a trecut la ofensiva, astfel
incat astazi e mai infloritoare decat oricand si face ravagii pe langa care
pagubele de mai inainte par derizorii.
Plantatorii de bumbac se indarjesc mai departe impotriva ei, o ataca in
continuare cu alte si cu alte insecticide ucigatoare, de o concentratie din ce in
ce mai ridicata, obtin ici si colo victoria, dar la anul au surpriza exasperanta sa
constate ca inamicul si-a revenit si e mai setos de revansa decat oricand.
Adevarul e sub ochii lor si ei refuza sa-l accepte: culturile sanatoase rezista pe
cai naturale parazitilor si, in loc sa-i atraga, ii fac sa se indeparteze. in
exceptionala carte Primavara tacuta, Rachel Carson a denuntat deja de mult
timp pretentiile absurde pe care omul le are de la mediul inconjurator, acest
unic suport al vietii noastre pe care pare-se ca vrem sa-l distrugem pana la
capat.
Cand si-a dat seama ce se intampla in jurul lui, cand a inteles dezastrul
ecologic pe care il provocau ingrasamintele artificiale si insecto-fungicidele,
Nichols s-a insotit cu mai multi medici si biologi care ii impartaseau parerile si
impreuna au format o Societate pentru alimentatia biologica, prima societate
de acest fel din lume, el fiind primul presedinte. Obiectivul pe care si-l

propunea societatea aceasta era organizarea unei campanii intense la scara
nationala pentru alertarea opiniei publice cu privire la pericolele pe care le
reprezinta alimentele sarace in substante nutritive obtinute de pe soluri la fel
de sarace. „Suntem amenintati de un dezastru metabolic - declara Nichols la
un simpozion - si suntem o natiune de bolnavi. Infarctul face ravagii in
randurile americanilor, fiind azi dusmanul nostru numarul unu, prima cauza a
mortii premature la noi." Aceasta declaratie declansa o reactie de o violenta
greu de imaginat pentru cineva care nu a trait in America acelor ani. Cu foarte
putine exceptii, ziarele au fost imediat de partea fabricantilor de fertilizante
artificiale si s-au angajat intr-o campanie extraordinar de dura impotriva
acestei societati, mergand de la simpla invectiva suburbana pana la
discreditarea membrilor ei prin calomnii bine orchestrate si inscenari
grosolane. Natarai, prostanaci, fraieri care se lasa amagiti de gogorita asta cu
hranirea biologica, tamaduitori empirici si sarlatani, tampiti care cred ca tot ce
zboara se mananca, iata numai cele mai frecvente din exprimarile folosite in
mod curent la adresa membrilor societatii, care trebuiau sa apara publicului
larg drept niste bosorogi refractari la noutatile stiintifice, care au nascocit ei
niste aiureli si umbla sa prosteasca lumea cu ele. Ziarele si revistele, unele de
inalta tinuta, misunau de atacuri la adresa societatii si aparura chiar si carti
care combateau cu vehementa alimentatia biologica, venind de fiecare data cu
aceleasi argumente: chimizarea agriculturii inseamna o agricultura prospera,
hrana pentru toti, deci ticalosii care se opun sunt niste antipatrioti care nu se
gandesc ca toata lumea trebuie sa aiba ce pune pe masa. in asemenea masura
era combatuta viziunea lui Nichols si atat de sus patrunsesera interesele
fabricantilor de fertilizante artificiale incat in 1973, un inalt demnitar de talia
directorului Oficiului federal pentru controlul alimentatiei si al medicamentelor
putea face asemenea declaratii care pe omul de rand il buimaceau si-l faceau
sa nu mai stie dupa cine sa se ia: „Privind lucrurile din punct de vedere
stiintific, este inexacta afirmatia ca solul Statelor Unite ar avea o calitate de
natura sa favorizeze o concentratie anormal de slaba a vitaminelor sau a
sarurilor minerale in alimentele produse de cea mai prospera agricultura de pe
glob... Sa sustina cineva ca exista o legatura intre compozitia solului si
continutul in vitamine al alimentelor este o eroare grava, o afirmatie hazardata,
fara nici un suport stiintific."
Iata cum Nichols si ceilalti membri ai societatii intemeiate si conduse de el erau
pusi in situatia de a face fata unor atacuri puternice si venite din toate
directiile si de la toate nivelurile. El si-a mentinut totusi punctul de vedere si a
declarat in numeroase randuri ca este optimist si ca nu se indoieste ca
ratiunea va invinge, fermierii renuntand sa mai toarne in nestire otravuri peste
plante si intorcandu-se la ingrasamintele naturale sanatoase. si se pare ca

zbaterile acestei grupari nu au fost chiar zadarnice si ca gheata incepe sa se
sparga. Au inceput sa apara pe piata pachete cu ingrasaminte naturale frumos
ambalate, care nu costa mai scump decat cele artificiale, iar faptul ca mai
tarziu au aparut societatile care se ocupa de livrarea la scara mare a acestor
materii arata ca cererea de pe piata a inceput sa creasca. Mai mult decat atat,
au aparut mari depozite de fosfati naturali si de potasiu in stare bruta, cu
adaosuri infinitezimale de minerale si de alte elemente extrase din apa marii,
care prezinta pentru fermieri avantajul ca, odata solul imbogatit prin aplicarea
acestor ingrasaminte naturale, timp de cativa ani nu va mai fi nevoie de
asemenea tratamente, in timp ce adeptii ingrasamintelor artificiale se vad
nevoiti sa inunde pamantul cu cantitati sporite de la an la an. Dupa opinia
economistilor avizati, folosirea ingrasamintelor organice va deveni cu timpul
mai rentabila pentru fermier, fiindca va insemna cheltuieli mai putine si
produse incomparabil superioare, singurul inconvenient fiind cantitatea de
munca, mai ridicata, ceruta de lucrarile de fertilizare. Cum insa au aparut deja
masini de raspandire a gunoiului de grajd pe camp, consideram ca si aici
putem privi lucrurile cu optimism. Oricum, fermierii care s-au hotarat sa
treaca la fertilizarea naturala nu se arata de acord cu principala obiectie adusa
de partizanii ingrasamintelor artificiale, anume ca niciodata nu se va putea
obtine suficienta materie organica pentru ingrasarea tuturor suprafetelor
agricole. Se afirma chiar ca fermierul ingrasa un hectar cu ingrasamantul furat
de la hectarul de alaturi. in realitate, e vorba doar de cateva reguli simple si
ceva mai multa munca, chiar daca este mecanizata, ceea ce poate duce la
situatia ideala in care fiecare hectar sa-si acopere propriile nevoi de
ingrasaminte naturale. Balegarul vitelor, gunoiul menajer, ba chiar si mocirla
canalelor, care da atata bataie de cap edililor cu depozitarea ei, toate acestea
pot si trebuie sa se intoarca in pamant. Numai pe jumatate daca am reduce
risipa in aceasta privinta, spune Nichols, si tot am dubla fertilitatea
pamantului, ceea ce ar avea asupra recoltelor urmari ce nu mai trebuie
discutate.
Nichols nutreste convingerea ferma ca omenirea se apropie cu pasi uriasi de o
lunga epoca de foamete si considera ca refacerea capacitatii nutritive a solurilor
trebuie sa fie un obiectiv primordial pentru toata lumea, cu atat mai mult cu
cat astfel s-ar rezolva si problemele cauzate de inundatii sau de perioadele de
seceta prelungita. Un sol fertil absoarbe rapid apa de ploaie, care pe unul sarac
formeaza imediat siroaie la suprafata si antreneaza si subtirelul strat hranitor
de deasupra, distrugand cu totul terenul respectiv. Aceasta impiedica apa de
ploaie sa patrunda in sol, astfel incat nivelul apelor freatice scade in
permanenta, ceea ce face ca inmultirea barajelor si a lacurilor de acumulare sa
nu mai poata rezolva decat in mica masura necesitatile de apa ale culturilor pe

timp de seceta. Deja o treime din suprafata arabila a Statelor Unite a luat
drumul oceanelor, si an de an fenomenul continua, pierzandu-se astfel o
materie nespus de pretioasa si extrem de greu de refacut. Pe timp de inundatii,
milioane si milioane de tone de pamant sunt antrenate de suvoaiele de apa,
duse in rauri, fluvii, si de aici in oceane. Eroziunea solului duce la degradarea
ireversibila a 225.000 de hectare de pamant in fiecare an. Un om se hraneste
cu produsul unei suprafete incredibil de mici de teren, cu conditia insa ca
aceasta sa fie bogata in rame, in bacterii, in ciuperci si alte microorganisme
care ingaduie cresterea normala a plantelor, a copacilor, a animalelor si a
insectelor. Pamantul este pentru orice natie cea dintai resursa naturala. Sa nu
uitam ca civilizatiile stravechi s-au dezintegrat pe masura ce rodnicia
pamanturilor lor se pierdea. Sa fie chiar o simpla coincidenta sau ceva mai
mult?
Cu privire la criza acuta de alimente, la scara planetara, care ne pandeste,
Nichols considera ca, in afara de refertilizarea rapida si prin eforturi conjugate
a solului, trebuie sa se recurga la inca un mijloc: stoparea imediata a cursei
aberante a chimizarii. Campania energica declansata in ultimele decenii pentru
raspandirea ingrasamintelor artificiale in tarile asa-numite subdezvoltate este
un act de-a dreptul criminal care trebuie impiedicat cu toata fermitatea daca
vrem sa-i protejam pe locuitorii acestor tari impotriva cresterii masive a bolilor
pricinuite de tulburarile de metabolism si sa nu-i aruncam in cele din urma in
ghearele unei foamete inca si mai cumplite decat cea cu care se lupta in
momentul de fata. si, cu toate ca aceste afirmatii ale lui nu sunt facute la
intamplare, ci se bazeaza pe date reale, desi in ultimii ani se pare ca spusele lui
sunt ascultate cu din ce in ce mai multa luare-aminte, fabricantii de
ingrasaminte artificiale continua sa sufoce publicul cu reclame si cu indemnuri
de a le folosi pe o scara cat mai mare marfa. O personalitate ca dr. Raymond
Ewele, director adjunct al Centrului de cercetari al Universitatii de stat din New
York, expert in chimio-economie de talie mondiala, a declarat urmatoarele:
„Daca tarile subdezvoltate din Asia, Africa si America Latina nu vor fi in
masura sa foloseasca anual treizeci de milioane de tone de ingrasaminte
naturale, ele vor ajunge sa cunoasca, fara nici o indoiala, o foamete de proportii
care ar produce tulburari grave in politica internationala de pe tot globul".
Nichols, la randul lui, e si mai categoric si spune lucrurilor pe nume: folosirea
pe mai departe in acelasi ritm a fertilizantelor sintetice va duce la razboi. Sa ne
amintim, spune el, ca Japonia a atacat Manciuria tocmai pentru a pune mana
pe excelentele recolte ale acestei provincii roditoare, in special in soia cea atat
de bogata in proteine, ca sa poata face fata cerintelor crescande ale unei
populatii numeroase. Fiindca adevarul este, spune el, ca pacea din lumea

aceasta depinde de felul in care vom sti sa pastram resursele naturale, nu de
exploatarea lor nebuneasca.
15 PLANTE VII SAU PLANTE MOARTE
Hereford nu este numai numele cunoscutei rase de bovine care a facut faima
unui comitat din zona tarii Galilor, ci si cel al unei mici asezari pitite intre cele
doua coruri pe care le face marele rau Palo Duro care traverseaza regiunea
Panhandle din Texas. Aceasta inseamna un teritoriu de aproximativ 270 de
kilometri patrati care, cu un secol si ceva in urma, era acoperit de o preerie
deasa si avea drept locuitori doar armate nesfarsite de mii si mii de bizoni care
pasteau linistiti iarba stufoasa. Timp de milenii campiile acestea fusesera
acoperite de pasuni bogate, cu ierburi suculente ale caror radacini strabateau
un strat de pamant zdravan, in grosime de saizeci pana la o suta de centimetri,
argila si mranita, reusind sa ajunga la calicahi, un strat mai adanc, bogat in
calciu si magneziu care constituiau pentru toate aceste plante o hrana
excelenta. Cand mureau, plantele si radacinile lor putrezeau si se intorceau
astfel in sol sub forma de proteine vitale, spre marele profit al salbaticiunilor
care se hraneau cu rodul campiilor. Mineralele ramaneau intr-un echilibru
perfect si humusul care se nastea in permanenta din resturile vegetale si din
balegarul bizonilor era suficient de hranitor pentru ca solul acesta sa fie extrem
de productiv, in pofida climei aspre, cu veri fierbinti si secetoase si cu ierni
geroase si cu zapezi grele. Astfel incat un pamant atat de roditor nu putea sa
nu atraga atentia celor dornici sa se apuce de agricultura.
Acest lucru s-a intamplat acum vreo trei sferturi de secol si mai bine. Fierul
ascutit al plugului a tras aici primele brazde si pe locul campiilor verzi au
aparut lanuri aurii care unduiau sub bataia vantului pana departe, cat vedeai
cu ochii. Iar acolo unde fierul plugului nu intrase, pasunea larga si bogata a
capatat alti locuitori, turmele de vite ale fermierilor, bizonii fiind nevoia sa-si ia
talpasita, atatia cati mai ramasesera neimpuscati de oamenii care puneau
mare pret pe carnea si mai cu seama pe pieile lor tari si rezistente.
Numai ca peste cativa ani fermierii isi dadura seama ca aratura adanca, asa
cum stiau ei ca trebuie facuta si cum o si faceau, nu prea prieste pamantului
de aici, asa ca le trecu prin minte doar sa aeriseasca pamantul, si asta la o
adancime mai mica, de douazeci-treizeci de centimetri, cu niste grape speciale
trase de tractoare mai mici si mai economice. Tot cam pe atunci, ei descoperira
fericiti ca puteau pompa apa existenta din blesug in straturile freatice,
aducand-o la suprafata si irigand astfel din abundenta pamanturile, ca sa le
faca sa dea rod mai bogat.
Adevarul este ca de-sus veneau ploi suficiente, insa inegal repartizate in timp.
Dupa perioade de saptamani intregi de uscaciune, ploile cadeau torential si

transformau raurile in adevarate fluvii, late de cate un kilometru si mai bine,
dar adanci doar de cativa centimetri. Asa ca irigatiile, si-au spus fermierii, n-au
cum sa strice. Nu s-a gandit nimeni ca in locul ierburilor cu radacini dese ca
pasla cresteau acum graminee si porumb care nu mai puteau tine solul in loc
si astfel, de la an la an, stratul fertil de deasupra se ducea tot mai mult o data
cu apele.
Asa ca, atunci cand copiii nascuti aici, prima generatie de viitori fermieri,
ajunsera la maturitate si incepura sa ia treburile fermelor in mainile lor,
lucrurile nu mai stateau prea bine. Locul acesta, care incepuse sa fie cunoscut
sub numele de Deaf Smith si care insemnase o vreme un adevarat corn al
abundentei, era amenintat acum de saracie. Recoltele erau de la an la an tot
mai slabe si lanurile aurii si bogate ramasesera doar in amintirile din copilarie
ale noii generatii de fermieri, care munceau din rasputeri, arand, grapand si
maruntind cu disperare pamantul, fara sa ajunga la nici un rezultat, in ciuda
irigarii intense a terenurilor. incepura sa soseasca pliante de la producatorii de
ingrasaminte artificiale iar specialistii de la statiunile de cercetari agricole ii
sfatuira sa recurga la acest mijloc sigur de imbogatire. Superfosfatii, azotatii,
sarea potasica si celelalte sunt ieftine, se imprastie usor pe pamant si au sa-i
imbogateasca pe toti cat ai clipi din ochi.
O incercara si pe asta si rezultatele ii facura sa le mai vina inimile la loc.
Holdele aratau acum exact ca in copilaria lor, ba inca si mai si, recoltele fura
pe masura si dolarii incepura din nou sa curga. Ar fi curs ei si mai gros daca
n-ar fi aparut, nu se stie de unde, niste blestemati de viermisori si o puzderie
de gaze care le cam stricau socotelile, dar aflara repede ca exista leac si la asta:
niste prafuri care cam costau, e drept, dar omorau toate ganganiile si prin
urmare dadeai un ban dar iti salvai recolta si te alegeai cu un castig frumos.
Nu e greu de inteles ca nici bucuria asta n-a tinut prea mult. in mai putin de
un deceniu produsele chimice deversate din belsug pe aceste terenuri
distrusera cu totul delicatul echilibrul natural al solului si asa saracit de
eroziuni. Materia organica lipsea acum practic cu desavarsire si degeaba
turnau fermierii, disperati, ingrasamintele chimice, fiindca pamantul nu se mai
lasa impresionat de ele. in urma ploilor sau a irigarii, se transforma in bulgari
imensi, tari ca piatra si cantarind pana la cincizeci-saizeci de kilograme. Ca sai poata sfarama, bietii oameni cumparara tractoare de treizeci si cinci de cai
putere, ceea ce insemna foarte mult, dar numai acestea puteau trage
brazdarele speciale in stare sa sparga bolovanii care se formau intruna. Numai
ca si dupa incoltirea graului bolovanii se formau la loc si nimeni nu mai putea
intra cu brazdarele peste firele abia rasarite. Situatia le parea tuturor fara
iesire si ruina batea la toate usile din tinutul acesta care, nu cu mult timp in
urma, fusese un adevarat pamant al fagaduintei. si atunci, mai multi fermieri

care nu puteau sa se impace cu gandul ca agricultura avea sa ia sfarsit in
curand pe aceste locuri si asta numai din pricina lor, hotarara sa faca ceva, sa
repare macar cat se mai putea repara. Distrusesera acest colt de rai cu
prafurile chimice, acum erau datori sa-l faca la loc cum fusese. Sau macar sa
incerce.
Unul dintre ei, Frank Ford, era un om cu multa judecata si stia mai multe
decat ceilalti. Studiase la scoala superioara de agricultura si de mecanica a
statului Texas, unde fusese un student bun si isi luase diploma cu succes,
ceea ce-l facea sa aiba mare trecere printre vecinii sai. Frank Ford cumpara pe
nimic o ferma abandonata de proprietarul exasperat, sapte sute de hectare
ajunse intr-un hal fara hal. Dupa propriile lui cuvinte, „avea niste vaioage atat
de adanci sapate de torenti incat puteai ascunde cu usurinta in ele un tractor,
fara sa-l vada nimeni nici de la zece metri". Sa spunem de la inceput ca am
vizitat si noi, cu putin timp in urma, ferma domnului Frank Ford si ne-a venit
greu sa credem istoria cu tractorul pitit atat de bine: vaioagele acelea nu mai
exista de mult, pamantul este neted ca-n palma si rodeste din belsug. „in
agricultura, ne-a spus gazda, daca te apuci sa te impotrivesti naturii, poti fi
sigur ca ai sa pierzi. S-ar putea ca la inceput sa ti se para ca-ti merge bine,
zece ani, poate douazeci, dar vine neaparat o zi cand iti dai seama ca n-ai facut
bine si ca nu esti tu victorios, ci dimpotriva. Dar daca esti chibzuit si intelegi ca
trebuie sa cooperezi cu natura, atunci pamantul tau are sa fie de la an la an
mai roditor, recoltele mai imbelsugate si te umpli de bani."
Cand a inceput sa repare ce stricase predecesorul sau, Ford a hotarat sa
renunte cu totul la ierbicide, insecticide si la fertilizante chimice, folosindu-se
doar de gunoi de grajd si de alte resturi, numai organice. Ca sa scape de
acarienii care faceau prapad si de alti paraziti, se sili sa praseasca pe pamantul
acesta gargarite carnivore, care in scurt timp il scapara de musafirii nepoftiti.
impotriva sorgului, care ar fi inabusit pe loc orice cultura, recurse la araturi
des repetate, la adancimi mici, urmate de fiecare data de grapatul atent, cu
grape cu colti. Rugina graului si lacustele erau si ele aici la ele acasa si toata
lumea li se impotrivea folosind la insamantat numai seminte tratate, dar Ford
se arata increzator in sanatatea viitoarei lui recolte, crescuta intr-un sol
ingrasat natural, si semana stramoseste, seminte curate, fara urma de
tratament chimic. si rugina ii afecta recolta intr-o poportie neinsemnata, in
timp ce stoluri de pasarele se ocupara de lacuste - fapt pe care nimeni nu si l-a
putut explica decat prin refuzul micilor zburatoare de a haladui prin locuri
otravitoare, tratate cu produse chimice, ceea ce le facea sa se ingramadeasca
cu placere pe terenurile lui Ford, unde au facut o curatenie exemplara.
incurajat de aceste prime rezultate, Ford cumpara o parte din activul unei mori
mecanice, care nu folosea valturi ci pietre obisnuite, ca pe vremuri, si reusi sa-i

convinga pe noii parteneri de necesitatea de a folosi numai cereale obtinute de
pe terenuri fertilizate natural. Cum rezultatele obtinute de el surprinzator de
rapid, pe niste pamanturi considerate de toti irecuperabile, pusesera pe
ganduri pe multi fermieri din zona, nu-i fu greu sa atraga de partea sa pe
cativa care renuntara si ei la tratarea chimica a solului si incepura sa-l ingrase
cu fertilizante organice, obtinand rapid rezultate mai mult decat incurajatoare.
Iar asta insemna o baza din ce in ce mai intinsa pentru moara care se profila in
scurt timp pe producerea de faina exclusiv din cereale obtinute de pe terenuri
sanatoase, incepand sa obtina castiguri substantiale. Mai mult decat atat, Ford
reusi sa puna bazele unei asociatii de fermieri care isi propunea drept obiectiv
obtinerea de alimente mai sanatoase si, mai ales, protejarea si ameliorarea
calitatii solului in intreg Texasul apusean.
Printre membrii acestei asociatii se numara si Fletcher Sims, un fermier care
avea si el studii superioare si reusise sa-si formeze un punct de vedere aproape
identic cu al lui Ford. Sims studiase pedologia si ecologia si fusese studentul
lui William Albrecht, autorul lucrarii fertilitatea solului si sanatatea animala,
pe care ecologistii o considera si astazi drept carte de capatai, aparuta intr-o
vreme cand nimeni nu se gandea la asemenea lucruri. Hotarat si el sa faca tot
posibilul spre a repara greselile pricinuite de lacomia si lenea inaintasilor, Sims
studie amanuntit o multime de lucrari de specialitate, in cautarea unor lucruri
care sa poata fi folosite la incetinirea degradarii rapide a pamantului din
intreaga regiune Panhandle. Fu izbit de un lucru pe care pana atunci il trecuse
cu vederea: in toate partile, in apropierea fermelor de vite, se inaltau adevarati
munti de balegar cu care nimeni nu stia ce sa mai faca. Ca un singur exemplu:
la vreo trei kilometri de proprietatea lui se afla o crescatorie de taurine unde
gunoiul de grajd din ultimii cativa ani se adunase intr-un munte de cateva zeci
de metri si acoperind o suprafata de o mie sase sute de acri, adica mai mult
decat treizeci de terenuri de fotbal puse unul langa altul. inlaturarea acestui
munte ar fi necesitat acum o armata intreaga de buldozere, excavatoare si alte
masini, pentru a caror achizitionare ar fi fost nevoie de cel putin un sfert de
milion de dolari. Intrigat de lucrul acesta, Sims facu un calcul foarte
aproximativ si ajunse la concluzia ca in fiecare an in Statele Unite se pierd
circa opt sau zece milioane de metri cubi de gunoi de grajd, aruncat la
intamplare si lasat pe seama ciupercilor care il transformau in minerale
nefolositoare.
Concomitent, Sims avea impresia ca nici scolile de agricultura, atat cele
superioare, ce pregateau ingineri agronomi, cat si cele medii, la care isi
trimiteau copiii fermierii preocupati sa lase ferma pe maini bune, nici scolile de
agricultura, deci, nu prea isi bateau capul cu aceasta chestiune, pe care o
lasau deoparte sau, in cel mai bun caz, o experimentau intr-un mod care nu

avea cum sa duca la vreun rezultat multumitor. incepand sa umble dintr-o
scoala in alta, Sims constata ca lucrurile stateau cat se poate de rau. intr-un
loc, gunoiul de grajd era imprastiat pe sol intr-un strat gros, apoi se ara cu
pluguri puternice, care intrau pana la mai bine de un metru adancime, ducand
gunoiul in strafunduri, unde nu mai putea putrezi in conditii normale si
otravea pur si simplu radacinile plantelor, arzandu-le cu aciditatea lui, foarte
ridicata in lipsa bacteriilor care sa descompuna lent si sigur substantele
organice. intr-o alta scoala, tot din Texas, se prepara un terci gros care era
pompat pe camp, dar concentratia acestuia era atat de ridicata incat nici o
planta nu reusea sa supravietuiasca pe asemenea terenuri. Naucit de atata
lipsa de judecata, care il facea sa creada ca traise pana atunci fara sa-si dea
seama intr-o tara a prostilor, Sims porni mai departe si dadu peste o alta
scoala, din acelasi roditor Texas, unde pe camp era imprastiat balegar
proaspat, mustind inca, dar in cantitate de saptezeci si cinci de tone la hectar.
Cand mai auzi si ca se lucra intens la gasirea unor procedee de transformare a
acestor reziduuri in caramizi si ca la Washington fusese chiar numita o comisie
federala care studia de zor mijloacele de obtinere de furaje din gunoiul de grajd,
Sims se ingrozi si hotari sa cerceteze cat mai repede mijloacele prin care aceste
resurse extraordinare puteau fi transformate intr-un ingrasamant organic sigur
si eficace. Datorita lui Nichols ajunse sa cunoasca lucrarile consacrate acestei
chestiuni de dr. Ehrenfried Pfeiffer in laboratorul lui de cercetari de la Spring
Valley, unde merse el insusi de mai multe ori ca sa afle cat mai multe despre
subiectul care il framanta atat. Aici a reusit sa se familiarizeze in scurt timp cu
cercetarile eminentului specialist, care demonstrau fara putinta de tagada ca
viata pulseaza din plin in alimente, in vitamine si in sol, in timp ce mineralele
anorganice, produsele chimice si vitaminele sintetice sunt practic moarte. Fara
sa se foloseasca de echipamentele sofisticate ale laboratoarelor moderne,
Pfeiffer realizase un sistem neinchipuit de simplu cu ajutorul caruia putea citi
pe schema produsa pe un disc de hartie de filtru nu numai compozitia chimica
a solurilor, a diferitelor sortimente de compost sau a plantelor, ci chiar calitatea
lor biologica. Cercetand amanuntit tot ce se stia despre producerea unui
compost de buna calitate, Sims afla ca aceasta se realiza in mai multe etape,
printr-un proces care nu era greu, dar cerea multa atentie si mai cu seama
grija deosebita. intr-o prima faza, amidonurile, zaharurile si alte substante
organice sunt descompuse sub actiunea bacteriilor, a ciupercilor si a altor
microorganisme care nu pot trai decat in mediu natural, fiind ucise de orice
produs chimic. in etapa a doua, elementele rezultate din descompunere sunt
consumate ca hrana de aceleasi microorganisme care le-au descompus si care
le folosesc pentru propria lor crestere. in acest moment este de o maxima
importanta ca microfauna si microflora sa fie reprezentate de specii anume,

care trebuie protejate prin ferirea amestecului de orice ingrediente artificiale;
este de asemenea decisiv stadiul de descompunere in care incepe aceasta a
doua faza, in scopul de a evita pierderea unui prea mare continut de materie
organica. Sims si-a notat cu religiozitate spusele lui Pfeiffer: „Daca in realizarea
compostului nu tinem seama de toate regulile, ne putem trezi ca sub nasul
nostru proteinele de baza si aminoacizii se descompun in elemente chimice
simple. Cu alte cuvinte, materia organica se pierde, transformandu-se in acid
carbonic si in azot, care se evapora sub forma de amoniac si de nitrati. Foarte
multi gradinari isi inchipuie ca ce imprastie ei pe brazde este compost natural
suta la suta, sub cuvant ca materia respectiva provine intr-adevar dintr-o masa
pur organica. Numai ca lucrurile nu sunt chiar asa de simple si gradinarii in
cauza ard in realitate radacinile legumelor si ale zarzavaturilor lor, fiindca ce
pun ei acolo este de fapt cu totul altceva. Celulele vii contin apa intr-un
procentaj foarte ridicat, intre saptezeci si optzeci la suta, in timp ce continutul
in proteine, aminoacizi, hidrati de carbon si alti compusi ai acestora din urma
nu se ridica decat la cincisprezece, cel mult douazeci la suta. Continutul in
minerale este de asemenea foarte redus, intrucat potasiul, calciul, magneziul si
altele se afla in proportie de cel mult zece la suta, uneori abia doi la suta. Asa
se face ca substantele organice se conserva ideal in corpurile
microorganismelor si sunt puse in libertate atunci cand acestea, murind, ajung
in stare de descompunere avansata. Daca acest moment survine prea devreme,
compostul se mineralizeaza si toate calitatile lui biologice s-au pierdut, astfel
incat bietul gradinar, ferm convins ca isi fertilizeaza natural varza sau salata, le
administreaza pur si simplu otrava, adica substante minerale care pot fi de-a
dreptul ucigatoare pentru culturile lui. Cine vrea sa fabrice un compost
adevarat si de calitate, acela va trebui sa-si asigure o metoda rapida si eficace
care sa-i permita sa supravegheze gradul de fermentatie - cu alte cuvinte sa se
asigure ca actiunea bacteriologica nu e pe cale sa duca prea curand la
descompunerea substantelor care contin azot. Nu e asa de greu pe cat pare la
prima vedere, fiindca aceste fenomen este insotit intotdeauna de emanarea
unui miros violent de amoniac, usor de sesizat de oricine. Daca mormanele
puse la fermentat se incalzesc prea tare, trebuie intoarse cat mai repede,
pentru a opri producerea de amoniac, astfel incat bacteriile sa poata reface la
loc compusii de azot mai stabili in proteinele lor."
Cromatogramele realizate de Pfeiffer - structuri concentrice colorate obtinute
pe discuri de hartie de filtru - indica atat de limpede si de exact diferitele stadii
de fermentatie, indiferent ca e vorba de descompunere, de formarea humusului
sau de mineralizare, incat colaboratorii lui Pfeiffer au reusit, dupa o munca
asidua de cativa ani, sa puna la punct un declansator biodinamic de mare
precizie, utilizabil cu excelente rezultate in fabricarea compostului. si lucrurile

sunt cu atat mai vrednice de luat in seama cu cat acest mic dispozitiv
functioneaza sub influenta microorganismelor ce se gasesc in mod obisnuit in
orice masa intrata in fermentatie. Una din imaginile cromatografice realizate de
Pfeiffer demonstreaza ca materialul obtinut pornind de la afina de mlastina,
desi continea o incredibila proportie de optsprezece la suta materie organica,
stabilita prin analize chimice riguroase, era totusi din punct de vedere biologic
inert, fapt care la analizele chimice nu avea cum sa iasa in evidenta. Acelasi
sistem de realizare a cromogramelor a relevat ca un esantion de pamant argilos
din California, in pofida continutului ridicat in substante minerale, era
deficitar la capitolul microflora, cu alte cuvinte era vorba de un sol steril, ceea
ce explica din plin faptul ca proprietarul, desi turna cu nemiluita fertilizante
chimice si nu obtinea decat recolte derizorii si mergea cu pasi mari spre ruina.
in absenta din sol a materiilor organice, plantele manifesta intotdeauna
tendinta de a absorbi cantitati sporite de apa, pentru a contrabalansa excesul
de saruri din organismele lor - fenomen similar cu setea care ne cuprinde si pe
noi dupa ce mancam ceva sarat. Desi in aparenta sunt infloritoare, plantele
acestea in realitate sufera, intrucat echilibrul lor natural s-a rupt si ele sunt
predispuse la tot felul de boli, carora nu li se mai pot opune. Schemele
cromatografice realizate de Pfeiffer au mai demonstrat si ca anumite plante se
tolereaza bine una pe alta, crescand chiar mai armonios atunci cand sunt
semanate in acelasi loc, de pilda castravetii cu fasolea, in timp ce altele sufera
din cauza unei vecinatati nedorite, aceeasi fasole neimpacandu-se deloc bine
cu mararul, de exemplu. Cauza pare a sta in predilectia comuna pentru
anumite substante, ceea ce creeaza un soi de rivalitate care le face pe
amandoua sa sufere. in afara de asta, Pfeiffer a mai descoperit si ca
depozitarea la un loc a merelor si a cartofilor duce la degradarea lor rapida si,
chiar daca uneori isi pastreaza aspectul normal, continutul in substante vitale
este totusi considerabil diminuat.
Pfeiffer a mai spus un lucru de natura sa ne puna pe ganduri si sa ne faca sa
privim lumea vegetala cu alti ochi: „Atunci cand numim buruiana o buruiana,
sau ii mai zicem chiar si iarba rea, e limpede ca judecam ingust si suntem
tributari unui egoism pe care s-ar putea ca intr-o zi sa-l platim scump. Daca ne
gandim ca absolut orice forma de creatie are de indeplinit o functie, suntem
obligati sa ne schimbam acest fel de a vedea lumea plantelor." Pfeiffer a
demonstrat ca o serie intreaga de plante considerate ca parazite, cum ar fi
macrisul, dragaveiul, pipirigul, rusinea-ursului, pot fi un mijloc sigur de a
constata gradul de aciditate a solului. Papadia, care ii umple de furie pe
proprietarii peluzelor elegante si ii face sa plateasca oameni care s-o smulga
imediat ce indrazneste sa rasara, papadia aceasta este in realitate un excelent
regenerator al solului, aducand la suprafata o serie de minerale extrem de

necesare, cum ar fi calciul, asa ca o peluza cu papadii se prea poate sa nu fie
chiar distinsa, dar arata ca e sanatoasa.
Sims considera ca perspectivele pe care le deschide procedeul cromatografic al
lui Pfeiffer sunt extraodinare. Ne putem sluji de acest procedeu atat de simplu
ca sa determinam, de exemplu, gradul de vitalitate sau, altfel zis, calitatea
biologica a semintelor, lucru de o importanta asupra careia credem ca nu mai e
nevoie sa insistam. Astfel, doua cromatograme efectuate asupra a doua
varietati de grau, unul obtinut de pe o parcela fertilizata chimic iar celalalt de
pe alta, ingrasata natural, au dat rezultate net diferite, demonstrand ca
vitalitatea celui dintai era mult diminuata. O alta serie de cromatograme,
operate asupra acidului ascorbic, cunoscut si sub numele de vitamina C
sintetica, a demonstrat diferente majore fata de vitamina C obtinuta dintr-o
sursa naturala, fructul de maces. Exista ceva care lipseste din acidul ascorbic
si care da vitaminei C naturale valoare biologica ridicata, desi pana in
momentul de fata nimeni n-a reusit sa izoleze acea substanta misterioasa si cu
atat mai putin s-o identifice, desi cercetarile intreprinse in aceasta directie au
fost extrem de minutioase si au fost efectuate de specialisti de inalta clasa si in
laboratoare cu tehnica cea mai avansata. Identificarea substantei care duce la
diferentierea atat de neta intre vitamina C naturala si cea artificiala va provoca,
probabil, o uriasa revolutie in biochimie, ale carei rezultate inca nu pot fi
prevazute.
Sims a trecut la fabricarea compostului organic pe scara industriala, folosinduse drept aproape unic instrument de control de declansatorul biodinamic al lui
Pfeiffer. Materia prima folosita a fost, fireste, gunoiul de grajd care nu numai ca
nu-l costa nimic, dar ii era adus in poarta de fermierii bucurosi sa scape de
deseurile astea care ocupau locul degeaba. Totul era sa nu piarda momentul
cand un anumit stadiu de fermentatie putea ucide prematur microorganismele,
provocandu-se astfel mineralizarea gunoiului si, deci, transformarea lui in
toxine care sa „arda" radacinile plantelor in loc sa le hraneasca. Amestecand in
aceasta masa si resturi vegetale de orice fel, Sims s-a folosit de faptul ca
organismele bolnave introduse in felul acesta in amestec nu puteau face nici un
rau, intrucat eventualii agenti patogeni erau distrusi de temperatura de peste
60°C din interiorul masei aflate in fermentatie iar substantele chimice ce se
gaseau in organismele vegetale - cele mai multe provenind tot de pe terenuri
chimizate - se degradau biologic si erau asimilate de bacterii. Folosindu-se de
instalatii comandate anume, Sims intorcea masa in fermentatie ori de cate ori
declansatorul biodinamic ii atragea atentia ca a sosit momentul cand
continutul de amoniac e pe cale sa distruga microorganismele din amestec.
Spre surprinderea lui, care isi spunea ca procesul acesta avea sa tina poate
mai bine de un an, in mai putin de o luna masa organica s-a transformat intr-

un pamant negru si gras, sfaramicios si fara urma de miros specific. Baligile
vacilor vecinilor se transformasera ca prin minune sub actiunea factorilor pur
biologici.
Daca ar fi fost vorba de o poveste romantica, Sims ar fi trebuit sa ramana cu
marfa nevanduta si sa se ruineze ca un idealist ce era. Numai ca viata nu tine
seama de asemenea cerinte literare si nici fermierii texani nu simteau nevoia sa
faca pe romanticii, fiind mai preocupati de recoltele lor decat de orice altceva pe
lume, asa ca primii clienti se prezentara neintarziat la Sims, cumparandu-i
marfa la un pret bun, adica ceva mai ieftin decat ar fi dat pe aceleasi cantitati
de fertilizante chimice. Sa spunem de la inceput ca oamenii acestia erau in
realitate niste disperati care isi luasera orice nadejde de la eficacitatea
ingrasamintelor artificiale, cu care nu mai faceau mare lucru de ani de zile. Nu
se asteptau prin urmare la cine stie ce mare scofala nici de la baligarul lui
Sims, il incercau numai ca sa nu zica cineva pe urma ca n-au incercat-o si pe
asta, asa ca au ramas si ei uluiti vazand rezultatele. Unul din ei, bunaoara, a
imprastiat pe pamant produsul acesta in cantitate de o tona si un sfert la
hectar, in loc de doua-trei tone cat ar fi trebuit in cazul ingrasamintelor
chimice, a renuntat de asemenea la orice insecticide sau ierbicide, a semanat
samanta netratata si a aplicat numai doua udari, cu gandul ca oricum era
ruinat si n-avea rost sa-si mai bata capul cu tratarea semintelor, cu irigatia si
cu alte prostii. Numai ca recolta din primul an a fost atat de bogata incat nici
lui nu i-a venit sa-si creada ochilor, iar in anul urmator, semanand porumb
fara sa mai ingrase inca o data terenul, a obtinut nici mai mult nici mai putin
de o suta cincizeci si cinci de chintale la hectar, adica dublul productiei
maxime obtinute vreodata de pe un teren ingrasat artificial, si nu in Texas ci in
Illinois, statul campion al recoltelor supraabundente la aceasta cereala. Acelasi
fermier, punand pe o alta parcela ingrasata la fel, cu compostul cumparat de la
Sims, a obtinut la sfecla de zahar o productie de peste saizeci de tone la hectar,
lucru nemaiauzit pana atunci, iar alti fermieri din aceeasi zona au fost si ei la
fel de norocosi, cu orzul, ovazul sau cu graul pe care moara lui Sims nu mai
prididea acum sa-l macine. Faptul nu putea sa nu atraga atentia, dar se
intamplara lucruri care nu pot sa nu ne lase un gust amar cand ne amintim de
ele. Richard M. Henderson, de la Deaf Smith Chronicle, se apuca sa scrie un
reportaj plin de entuziasm, in care saluta aceste prime semne de regenerare a
celei mai bogate agriculturi din lume, scriind: „Ca sa se convinga de avantajele
compostului biodinamic, un Toma necredinciosul n-ar trebui decat sa faca un
drum pana la locurile acestea sfinte ale renasterii noastre si sa vada cu ochii
lui, fara ca macar sa se dea jos din masina, cum arata parcelele de porumb
ingrasate natural, infloritoare pe solul negru si gras ca untul, si cum sufera
nefericitele lor surate care au avut nenorocirea sa se nasca pe solurile aride si

sticloase otravite cu blestematele de chimicale pe care fanaticii inca le mai
toarna pe pamanturile lor, sperand nici ei nu mai stiu ce". Scandalul izbucnit a
fost imens si este inca viu in mintea generatiilor ceva mai varstnice de
americani. Bietul Henderson fu acuzat fatis de numerosi de confrati ca primise
mita de la Sims ca sa-l faca sa-si vanda mai usor propriile excremente, altii
sustinura ca era vorba in realitate de un nou ingrasamant chimic pe care Sims
il amesteca cu perfidie in compostul vandut fraierilor, iar o grupare de
fabricanti de fertilizante chimice il ameninta pe Sims cu darea in judecata
pentru prejudicii grave. Nu ne indoim ca, daca aceasta dare in judecata s-ar fi
materializat, ar fi dat castig de cauza fabricantilor respectivi, intr-atat aveau
aservita intreaga opinie publica. Din fericire insa, lucrurile s-au oprit aici si
Sims, facandu-se ca nu baga de seama huiduielile cu care il rasfata cea mai
obiectiva si mai impartiala presa din lume, si-a vazut de treaba mai departe.
Mai rau a fost de bietul Henderson, care si-a pierdut slujba si nu stim ce s-a
mai intamplat cu el.
Dar exemplul lui Sims n-a ramas numai cu ecouri negative. in alt punct al
nesfarsitului Texas, in sud-est, Waren Vincent se gandi ca s-ar putea ca acest
compost care a starnit atata tevatura sa fie bun la ceva si in orezariile napadite
de costrei cu care se chinuiau fermierii din partea locului, drept care incepu
sa-si sfatuiasca prietenii sa incerce si aceasta ultima solutie, pe care porni s-o
aplice el primul. Costreiul facea ravagii in plantatiile de orez cu care isi tineau
zilele sute si sute de plantatori si nu se lasa doborat nici de cele mai sofisticate
ierbicide. Unii incercasera chiar si cu substantele folosite in Vietnam la
desfrunzirea instantanee a junglei si tot degeaba, costreiul disparea pe
moment, dar la anul rasarea mai aprig si mai dusmanos ca inainte, vadind o
rezistenta din cale-afara de ridicata, pe care i-o conferisera tocmai insecticidele
turnate peste el ca sa-l faca sa dispara. Vincent se apuca la inceput sa semene
in loc de orez iarba de Bahia, adusa din Brazilia, o planta cu proprietati
benefice: terenul care de mult devenise neroditor semana acum a preerie
deasa, costreiul a fost inabusit de iarba aceasta, mai puternica decat el, si, in
plus, terenul putea fi folosit cu excelente rezultate ca pasune, vitele aratanduse foarte interesate de iarba aceasta care crescuse fara nici un fertilizant
chimic. Anul urmator, Vincent a arat bine terenul, imbogatindu-l cu compost
produs de el dupa metodele aplicate de Sims si a intemeiat la loc orezaria, cu
rezultate care si pe el l-au lasat mut de uimire.
in California de Nord s-au gasit alti oameni lucizi care s-au apucat sa faca
opera de pionierat. Se cuvine sa-i amintim aici in primul rand pe fratii
Lundberg care, spre deosebire de alti agricultori care ardeau cu mare grija
paiele de orez, gandind ca in felul acesta „curata" terenul pregatindu-l pentru
semanat, s-au apucat sa lase pe camp nu numai paiele ci si pleava,

ingropandu-le in brazda cu intentia de a fertiliza in oricat de mica masura
solul, mai ales ca in felul acesta nici nu mai poluau atmosfera cu fumul gros si
inecacios pe care il dau paiele de orez si care facea ca timp de saptamani
intregi atmosfera din zona sa fie irespirabila. Desi aveau contract cu o firma
care le cumpara la preturi avantajoase recoltele de orez alb, fratii Lundberg siau facut socoteala ca pot face fata cheltuielilor impuse de fertilizarea biologica a
terenurilor lor si s-au hotarat sa tina in sfarsit seama de cuvintele pe care le
auzisera de multe ori din gura raposatului lor tata: un fermier care vrea sa fie
vrednic de numele de fermier trebuie, mai intai de toate, sa aiba grija de
pamantul lui ca de ochii din cap si sa faca in asa fel incat sa-l lase urmasilor la
fel cum l-a primit el insusi de la parintele lui. si cand scriem aceste randuri ne
gandim cu amaraciune ca, din nefericire, principiul raposatului Lundberg-tatal
ar putea, daca ar fi cunoscut si mai ales respectat de toata lumea, sa
transforme planeta noastra atat de degradata intr-un adevarat paradis, dar ca
lucrurile stau cu totul altfel.
Hotarandu-se sa treaca la cultura biologica, cei doi frati isi dadeau seama ca
nu va fi lucru usor. Aveau sa se loveasca de tot felul de piedici, care trebuiau
prevazute din timp si, o data cu ele, si masurile ce aveau sa se impuna grabnic.
Devenisera atat de comozi datorita fertilizantelor chimice, iar pamantul lor
ajunsese intr-o asemenea dependenta de acestea incat de multe ori se
ingrozeau si se gandeau daca n-ar fi mai bine sa se lase pagubasi si sa se
resemneze sa aiba si ei soarta celorlalti fermieri din vecinatate. Dar se gandeau
ca asa nu mai putea sa mearga si ca ruina ii pandeste foarte de aproape. La
inundarea unei orezarii, milioane si milioane de amfipode minuscule ies din sol
si inoata tot timpul in malul subtire, pe care il impiedica sa se limpezeasca. Iar
acest fapt, la randul lui, impiedica lumina si caldura soarelui sa ajunga pana la
sol pentru a favoriza germinatia, ca sa nu mai vorbim ca micile amfipode se
hranesc exact cu firele abia rasarite, care se pare ca sunt pentru ele o
delicatesa de care nu gasesc cu cale sa se lipseasca, mai ales ca nimic nu le
impiedica. Toti fermierii se slujeau ca sa scape de ele de produse extrem de
toxice pe care le turnau din belsug in apa orezariei, sub cuvant ca mai bine sa
prisoseasca decat sa n-ajunga. Semintele trebuiau si ele tratate cu parathion
in solutie concentrata, pentru ca viitoarele plante sa nu fie distruse de boli
specifice. Costreiul trebuia si el atacat, desi era limpede ca nu poate fi starpit,
dar fermierii isi faceau mai departe datoria otravindu-l sau incercand sa-l
otraveasca cu cutare sau cutare ierbicid, in timp ce pentru tenacea gargaritade-orez trebuiau alte insecticide decat pentru tantari, care lasau in mal larve
ce deranjau teribil recolta. Pe urma mai erau algele, alta belea, pentru care
trebuia sulfat de cupru in concentratie de asemenea ridicata, in timp ce ouale
si larvele altei insecte, care distrugeau radacinile plantelor si pe care localnicii

o botezasera Adele, trebuiau distruse cu alte insecticide. Puricii de frunza, care
se infiintau de indata ce plantele ieseau deasupra apei, nu cedau decat tratati
cu un anume insecticid, omizile erau ucise cu altul, apareau pe urma buruieni
care trebuiau si ele eliminate si nu statea nimeni sa le pliveasca, asa ca erau
atacate cu ierbicide, pentru fiecare buruiana cate unul anume, adeseori in
combinatie cu cate unul nou, atunci aparut si despre care se povesteau
adevarate minuni. Sa mai socotim si sulfatul de amoniu, superfosfatii si
azotatul de amoniu care trebuiau sa furnizeze solului fosforul si azotul fara de
care plantele nu puteau creste, apoi azotul de fier si diferiti compusi de zinc, si
vom avea un tablou daca nu complet, atunci macar suficient de graitor al
halului in care ajungea vinovatul bob de orez in farfuria copiilor americani.
Toata lumea, auzind ca fratii Lundberg au de gand sa renunte la pretioasa si
indispensabila alianta cu aceste produse chimice, ii sfatuia sa se gandeasca
bine, ca sa nu-si dea pe urma cu pumnii in cap. O asemenea aventura nu era
lucru de gluma. Astfel incat cei doi gandira totul dinainte, pana la cele mai mici
amanunte, ca sa nu se trezeasca pe parcurs in fata unor situatii neprevazute.
Se asigurara de o sursa de gunoi de grajd pe care il pusera pe fermentat
urmand toate regulile, apoi imprastiara materialul acesta pe o suprafata
deocamdata mai redusa, de trei hectare si jumatate. Se gandeau ca e bine sa
fie prudenti si sa nu riste de la inceput toata recolta. Suprafata astfel
fertilizata, fara nici un adaos chimic, dadu o productie medie de sapte tone si
jumatate la hectar, ceea ce inseamna un rezultat modest in comparatie cu
productiile de pe terenurile fertilizate chimic, dar beneficiul real a fost totusi
acceptabil, dat fiind pretul mai avantajos pe care l-au obtinut pe orezul lor,
realizat prin mijloace biologice si apreciat de achizitori dupa alte tarife.
Vazand ca se poate, cei doi frati au fost incurajati de rezultatul acesta si au
luat hotararea sa extinda sistemul la intreaga plantatie, intrucat erau decisi sa
elimine orice tratament chimic, se gandira la aflarea unor mijloace naturale de
combatere a daunatorilor de tot felul, astfel incat le veni ideea sa irige temeinic
orezul, e drept insa, fara sa-l inunde decat dupa ce acesta germineaza, ceea ce,
intr-adevar, a facut ca micile amfipode sa nu mai poata distruge plantele. Cum
boabele pe care le semanasera fusesera verificate cu atentie, fiind selectionate
in acest scop numai cele care nu tradau semne de imbolnavire, plantele
rezultate din ele s-au dovedit mult mai rezistente la boli si, cu toate ca nu li sau administrat medicamente de nici un fel, au rezistat in general bine,
pierderile pricinuite de boli fiind sub asteptari. Prin inlaturarea radicala a
buruienilor de pe mal au ajuns la alta urmare benefica, la care nu se
gandisera: disparitia gargaritelor, care isi depuneau ouale la umbra in solul
umed, unde larvele se puteau dezvolta in cele mai bune conditii pentru ele. Se
pare ca tot la fel se inultea si neinduplecata Adele, care disparu si ea aproape

cu desavarsire, iar tantarii, care faceau ravagii, au fost lichidati prin prasirea in
apa orezariei a dusmanului lor natural, un pestisor mic dar extrem de vorace,
gambuzia, care se hraneste cu orice fel de larva gasita in apa. Astfel incat nu
numai tantarii, ci si alte insecte daunatoare disparura din orezaria fratilor
Lundberg. Se punea insa o problema grava: cum vor rezolva aceste dificultati in
anul urmator. Era limpede de la un timp ca practicarea aceleiasi culturi pe
acelasi teren ani la rand duce la secatuirea solului si la aparitia a tot felul de
daunatori, apartinand atat regnului vegetal cat si celui animal. Drept care,
pentru prima oara de cand se stiau pe lume, cei doi transfonnara pentru un an
orezaria in teren arabil obisnuit, semanand orz. Acesta dadu insa o recolta
impresionanta, astfel incat proprietarii hotarara sa amane cu un an intoarcerea
la cultura orezului si in anul urmator semanara borceag, o planta furajera
foarte cautata de crescatorii de vite. Recolta a fost atat de bogata si s-a dovedit
a avea o calitate atat de buna incat banii obtinuti pe ea i-au despagubit din
plin pe cei doi pentru recoltele mai slabute la orez de mai inainte, dar lucrul de
capetenie era altul, anume acela ca scapasera cu totul de buruieni. Cultura
prin asolamente nu era deci vorba goala. in anul urmator, orezaria fu
reinfiintata si rezultatele fura din cele mai bune inca de la prima recolta, mai
ales ca cei doi frati adaugara compostului natural si taratele de orez cumparate
ieftin si pleava cedata de alti plantatori, bucurosi ca scapa de munca pe care o
presupunea arderea acesteia si de fumul murdar care le imbacsea fermele.
Pamantul orezariei lor era acum sanatos, bogat in humus si nu mai trebuia
ingrasat in fiecare an.
Un alt fermier californian, Jack Anderson, s-a hotarat sa faca si el munca de
pionierat, numai ca in alta directie. El era proprietarul unei ferme legumicole
de mari proportii, care a fost prima de acest gen din California unde s-a trecut
la agricultura biologica. La fel ca fratii Lundberg, s-a vazut si el inghesuit de
situatia fara iesire in care ajunsese din cauza deversarii de produse chimice in
cantitati din ce in ce mai mari si cu rezultate din ce in ce mai proaste, asa ca sa hotarat sa incerce ultima solutie, aceea a ingrasamintelor naturale. si fireste
ca, necunoscand nimic din tehnica absolut diferita pe care o impune folosirea
acestora, s-a vazut si el in fata unor dificultati pe care insa s-a indarjit sa le
invinga. in primul rand il obseda faptul ca din cate se vorbeau, alti fermieri,
plantatori de porumb, de orez sau de cereale paioase, scapasera de daunatori
nu prin chimicalele pe care le folosea si el din belsug, ci tocmai prin ingrijirea
naturala a solului. Iar Jack Anderson era ruinat tocmai de armatele nesfarsite
de viermisori care ii atacau tomatele exact cand dadeau in parg si in felul
acesta le faceau nevandabile: nici o fabrica de conserve nu accepta tomate cu
mai mult de doi la suta produs degradat, si inca si atunci cu penalizari severe
la pretul de achizitie. Iar rosiile bietului Anderson erau atacate in proportie

uneori de peste treizeci la suta! Sa sorteze zeci si sute de mii de kilograme ii era
imposibil si sa plateasca mana de lucru pentru operatia asta insemna nebunie
curata, ar fi insemnat sa plateasca de doua-trei ori valoarea intregii recolte,
considerand ca toata ar fi fost numai de prima calitate. Fermierii din
imprejurimi erau si ei chinuiti de acelasi neajuns si incercau sa se salveze
marind de la an la an doza de insecticide, insa foarte rar ajungeau sa atinga
acel doi la suta la produs degradat in primavara, pana cand rosiile dadeau in
parg si nenorocirea venea pe capetele lor.
Ambitiosul Anderson isi spuse ca trebuia sa inceapa lupta folosindu-se de doua
arme in acelasi timp: sa planteze un soi de tomate cu productivitate mult mai
redusa, e drept, dar la care observase ca degradarile nu survin la cele culese
inainte de sfarsitul lui august, si sa renunte la chimicale ingrasandu-si
pamantul cu compost. Lucru uluitor, gunoiul evitat de toti fermierii pentru
randamentul lui slab dadu o recolta dubla fata de cele dinainte, iar procentul
de degradare era abia de unu la suta, fara absolut nici un tratament chimic!
Bineinteles ca asta ii puse pe jar pe toti legumicultorii din zona, care se
apucara de zor sa faca rost de compost natural si sa-si ingrase terenurile,
introducand soiul care se dovedise mai rezistent si renuntand la tratarea
chimica a culturilor lor, astfel incat s-a ajuns la situatia paradoxala in care
fabricile de conserve sa nu poata face fata ofertei de marfa de excelenta calitate
prezentate pe intrecute de fermierii care cu cativa ani in urma isi priveau cu
jale tomatele degradate si intrate in putrefactie inca inainte de a fi culese.
Trecerea la ingrasarea naturala a solului nu s-a limitat insa la atat, ci i-a tentat
si pe producatorii de fructe si pe crescatorii de animale. Un pomicultor ca
Ernest Halbleib, de exemplu, dupa ce a practicat ani de zile tratarea artificiala
a solului si a livezilor sale, asa cum stia de cand era copil, si-a dat seama ca
ajunsese la un punct mort, in care chimicalele nu mai au nici un efect si il duc
spre ruina. si-a spus, prin urmare, ca daca cultivatorii de orez sau
legumicultorii s-au luat dupa cei care cultivau porumb si paioase, si le-a mers
cu ingrasamintele naturale, s-ar putea foarte bine sa-i mearga si lui, cu toate
ca pomii lui fructiferi erau altceva decat porumbul lui Sims si decat orezul
fratilor Lundberg. Ultimele sovaieli ii fura inlaturate de rezultatele lui
Anderson, ale carui rosii nu aratau nici ele a porumb sau a orez, dar il
imbogatisera pe ambitiosul gradinar, asa ca se hotari sa lase la o parte
blestematele de prafuri care il saracisera si sa incerce si el, fiindca mai rau
decat ajunsese nu avea cum ajunge. Dupa doi ani era in masura sa le rada in
nas celor care sustineau pe un ton doct ca fara produsele chimice nu se poate
obtine o recolta frumoasa de mere. Dupa cum sustine acum Halbleib, insectele
tabara pe livezi tocmai pentru a-l pedepsi pe pomicultorul inconstient care-si
bate joc de pomii lui otravindu-i in nestire cu insecticide in loc sa-i lase sa-si

vada de treaba lor in liniste. Fluturii depun oua, din oua ies larvele care
distrug fructele si, chiar daca la inceput daunatorii acestia au batut in
retragere in fata insecticidelor; s-au adaptat atat de rapid, inclusiv prin selectia
naturala, incat au devenit extrem de rezistenti. „Acum zece ani - spune
Halbleib - era destul sa stropesc pomii o data ca sa scap de viermi. Pe urma am
ajuns sa-i stropesc de cate trei-patru ori pe an si tot degeaba, merele mele erau
viermanoase si la fel si ale vecinilor .Cine da cu insecticide pe pomi e un tampit
si isi merita soarta, scurt si cuprinzator." Dat imediat in judecata de un
concern, producator de substante chimice, care pretindea despagubiri uriase
pentru aceste afirmatii publice ce aduceau, e lesne de inteles, prejudicii grave
cifrei sale de afaceri, Halbleib s-a prezentat in fata judecatorului fara nici un
avocat, ci doar cu doua cosuri, primul cu mere din livada lui, celalalt cu mere
cumparate in dimineata aceea de la un magazin faimos aflat chiar in fata
tribunalului, si l-a invitat pe acesta sa faca singur diferenta intre cele doua
calitati. Pledoariile pregatite cu grija de avocatii partii adverse n-au mai avut
nici un rost si, spre cinstea lor, s-au inclinat si ei in fata evidentei si au
declarat ca retrag plangerea... Episodul a starnit o valva nemaipomenita si
Halbleib a capatat o asemenea faima incat a fost convocat la Washington,
pentru a fi audiat de Oficiul federal pentru controlul alimentelor si al
medicamentelor. Aici, desi era limpede ca membrii acestei inalte comisii nu
sunt deloc convinsi de adevarul spuselor lui si ca erau cu totii partizani ai
chimizarii, Halbleib si-a sustinut cu tarie punctul de vedere si, in final, suparat
ca domnii in cauza incercau sa-l invete ei pe el, le-a trantit in fata: „Daca
prafuim cu otrava plantele ca sa le scapam de insecte, le turnam otrava la
radacina sub cuvant ca le hranim, cufundam semintele in otrava si ne laudam
ca le-am tratat, dumneavoastra nu va ganditi ca tot ce bagati in gura tot otrava
se numeste? si vad ca va place s-o dati afara tot pe gura, in loc s-o desertati pe
unde a lasat Dumnezeu!" in sala fireste ca se aflau si ziaristii, care nu puteau
sa nu relateze incidentul, asa ca cea mai matura opinie publica din lume a luat
cunostinta, prin intermediul celei mai obiective si mai impartiale prese din
lume (si mai incoruptibila, am indrazni sa adaugam noi), de obraznicia
sfruntata a taranoiului de Halbleib, si fireste ca a fost indignata, atat de
indignata incat a considerat o dovada de nobila marinimie faptul ca martafoiul
nu s-a trezit direct la inchisoare pentru insulte aduse unui atat de inalt for al
celei mai democratice tari din lume. Halbleib a ramas insa pe pozitie si spune
si azi sus si tare ca nu si-a schimbat opiniile nici cat negru sub unghie. Mai
ales ca „intre timp au aparut nici mai mult nici mai putin de cinci sute de noi
produse chimice pe care desteptii le vand prostilor, care prafuiesc de zor si
stropesc pomii cu ele, otravind o lume intreaga si ajungand in felul acesta ei
insisi la sapa de lemn din cauza distrugerii livezilor de pe urma carora traiesc".

Lee Fryer, consultant in agricultura si nutritie la Washington, a facut cu mai
mult timp in urma o declaratie care nu a fost pe placul multora. Anume ca
anual se cheltuiesc in Statele Unite doua miliarde de dolari pentru chimizarea
agriculturii, iar suma aceasta ar fi suficienta pentru producerea a o suta de
milioane de tone de compost natural de tipul celui produs de Fletcher Sims, o
cantitate care, imprastiata pe sol doar intr-o proportie arhisuficienta de doua
tone si un sfert la hectar, acoperi nevoile intregului stat California si a inca
sase state din Noua Anglie. Mai mult decat atat, pretul a numai opt zile de
razboi in Vietnam ar ajunge pentru organizarea unui sistem perfect pus la
punct de producere a compostului natural pe intreg teritoriul Statelor Unite,
astfel incat fiecare bucata de pamant sa fie fertilizata anual, nu la cinci-sase
ani o data cum procedeaza cu excelente rezultate adeptii noului sistem de
imbogatire a solului.
Tot Fryer este cel care a facut publice pentru prima oara faptele legate de
ingrasarea naturala a solului cu alge, care duc la o exceptionala ridicare a
calitatii terenurilor, pare-se mai valoroasa chiar decat tratarea cu compost
obtinut din gunoi de grajd. Acest procedeu a fost pus la punct, dupa ani de zile
de cercetari amanuntite, de englezul W.A. Stephenson, autorul lucrarii Algele
in agricultura si in horticultura, care a pus si bazele uneia din cele mai
prospere afaceri pe plan mondial, producerea unui ingrasamant lichid sub
forma unui sirop consistent, livrat in bidoane de material plastic de cate
douazeci de litri. Marturisim ca acest nou ingrasamant ne este mai putin
cunoscut, insa declaratiile tuturor indraznetilor care au recurs la el concorda:
recoltele au depasit cele mai optimiste asteptari, calitatea produselor este de un
nivel ireprosabil si nu se face simtita nevoia nici unui adaos chimic. Singurul
incovenient ramane, cel putin deocamdata, pretul de cost ridicat, care face ca
acest articol sa se raspandeasca mai greu decat altele similare.
Desi toata lumea privea cu neincredere acest nou produs si nu se arata deloc
receptiva la ideea ca algele pot fertiliza solul mai bine decat ingrasamintele
artificiale, un agricultor din Hartville, statul Ohio, pe nume Glenn Graber, s-a
simtit foarte atras de gandul ca noutatea asta s-ar putea dovedi folositoare.
Graber era proprietarul unui domeniu de o suta saizeci de hectare pe care il
cultiva numai cu legume si intr-o maniera foarte putin obisnuita. Legumele lui
cresteau practic in turba, intr-atat de mare era proportia acestui sol pe
terenurile intregii ferme, aflate pe locul unei foste mlastini desecate. Turba
aceasta era foarte grasa si dadea recolte excelente, asa ca Graber nu avusese
niciodata nevoie sa adauge vreo substanta chimica spre a grabi cresterea
legumelor lui, carora le mergea admirabil.
Numai ca prin 1955 isi facu aparitia in gradinile lui, ca si in ale vecinilor, un
vierme foarte ciudat, care in scurt timp ajunse sa ameninte o zona intinsa cu

distrugerea tuturor recoltelor. Alarmat, Graber solicita sprijinul unui laborator
ale carui concluzii il inmarmurira de uimire: viermii cu pricina erau limbrici si
oxiuri. Crezand ca nu intelesese el bine, bietul om mai intreba o data si fu
lamurit ca viermii acestia, de regula paraziti intestinali, se intampla uneori sa
mai salasluiasca si in pamant, si atunci ataca plantele care cresc pe terenurile
respective.
Analizele efectuate asupra solului aratau ca era vorba exact de cauzele
obisnuite ale aparitiei acestor neobisnuiti locuitori ai solului: o carenta in
diferite minerale din cele ce se gasesc in cantitati infime dar sunt
indispensabile, drept care se recomanda tratarea pamantului cu anumite
ingrasaminte. ingrasaminte chimice, bineinteles. Numai ca Graber era un om
extraordinar de conservator si nu suporta ideea de a oferi legumelor lui asa
ceva. Sa ingrase pamantul cu altceva, dar cu ce? Turba era cel mai hranitor
ingrasamant din toate cate le stia el, asa ca ferma lui fara nici un fel de
chimicale daduse intotdeauna recolte mai frumoase si mai sanatoase ca ale
altora care isi prafuiau gradinile, iar rosiile si castravetii lui rezistau foarte bine
si cate o saptamana sau doua dupa recoltat, de parca atunci ar fi fost culese,
spre deosebire de ale celor care isi chimizau terenurile. Trebuia pus ceva tot
natural, dar ce anume? S-a gandit intai la frunzis adus din paduri, la balegar,
la resturi menajere, dar toate aveau inconvenientele lor, mai ales gunoiul de
grajd, de care se fereau ca de foc mai toti fermierii, fiindca se stia ca era foarte
usor sa-l aplici gresit si atunci, adio recolta! Tocmai incepusera sa se auda tot
felul de zvonuri despre niste adevarate minuni care s-ar fi intamplat la o scoala
de agricultura din California de Sud, intr-un orasel numit Clemson, unde
agronomii folosisera niste ingrasaminte aduse tocmai din Norvegia sau cam asa
ceva, unele sub forma de prafuri si altele lichide, fabricate numai din alge, care
se aratasera nemaipomenit de folositoare exact la ardei grasi, rosii, soia, fasole
grasa si mazare.
Graber era un om cumpanit care nu se lua niciodata dupa gura lumii si punea
multa seriozitate in absolut tot ce facea, astfel incat se hotari sa faca o calatorie
pana la Clemson ca sa vada cu ochii lui cum stau lucrurile. Iar ce vazu aici il
convinse pe deplin, asa ca incepand de atunci ingrasa in fiecare an terenurile
cu preparatul acesta, absolut natural, administrand anual cate doua sute
douazeci si cinci de kilograme la hectar, ceea ce inseamna mai putin de o
zecime din cat ajunsesera sa foloseasca pe atunci, tot la hectar, adeptii
ingrasamintelor artificiale de care el se ferea din instinct. inca din primul an,
limbricii si oxiurii au inceput sa bata vizibil in retragere, iar in anii urmatori na mai ramas nici urma de ei. Pana in prezent Graber isi fertilizeaza pamantul
numai natural, administrand amestecul acesta norvegian in aceleasi cantitati,
insa acum numai la patru-cinci ani o data si adaugand fosfati naturali adusi

din Florida, care costa mai scump, e drept, dar ii sunt suficienti in doze mult
mai mici decat cei artificiali, apoi granit adus din Georgia sub forma de pudra
fina si cantitati destul de modeste de compost organic procurat de la firmele
care deja de ani de zile se ocupa de producerea acestei materii. Pentru a
asigura necesarul de azot din sol, practica araturile dese urmate de grapatul
atent si repetat, ceea ce realizeaza aerisirea temeinica a pamantului, si recurge
sistematic la asolamente, evitand astfel ca solul sa fie saracit de anumite
substante. in rest, lasa totul pe seama bacteriilor si legumele lui cresc
sanatoase, il costa putin si le vinde pe pret bun pentru ca are deja o ferma de
legumicultor de inalta clasa. intrebat de ce varecul, ingrasamantul pe baza de
alge, este atat de hranitor pentru plante, Graber n-a stiut sa raspunda precis.
si-a exprimat doar parerea ca ce natural si se vede ca face bine azi, nu are cum
sa faca rau maine, cum s-au trezit ca patesc fermierii care s-au repezit la
substantele chimice care pana la urma iata ca sunt pe cale de a-i ruina pe mai
toti. E adevarat, a adaugat el, ca legumele lui n-au scapat cu totul de parazitii
care bantuie prin regiune si aduc mari pagube la toate fermele, numai ca, daca
el are intr-un an o paguba de, sa zicem, zece la suta la productia de ceapa,
atunci e sigur ca vecinii au pagube de cate patruzeci-cincizeci la suta sau mai
mult, cu toate insecticidele pe care le folosesc pentru distrugerea parazitului
respectiv. Un ziarist care a fost oaspetele lui Graber a indraznit sa-i laude
gradinile adaugand ca gazda l-a plimbat printr-un adevarat lan de patrunjel
inalt pana peste genunchi si cu aspect foarte infloritor si ca, la sfarsitul
plimbarii, avea pe pantaloni zeci de gaze despre care Graber i-a spus ca erau
purici de plante si greieri. Acestia insa, desi colcaiau pe terenul cu patrunjel,
nu-l atacau, lucru pe care nici Graber nu s-a priceput sa-l explice prea clar:
„Cum se face nu stiu, vorba e ca greierii i-au zapacit pe toti vecinii mei, dar de
patrunjelul meu nu se ating. Vedeti ca nu exista nici o frunzulita roasa de ei.
Cred ca la mijloc e puterea plantei de a secreta cine stie ce care nu le place
ganganiilor astora si de-aia n-o mananca. Daca as da cu insecticide ca toti cei
de pe aici, greierii ar muri, dar si plantele ar fi deranjate si la anul nu s-ar mai
putea apara de ei." Desi e legumicultor, Graber are in permanenta si cateva
parcele, in fiecare an altele, cultivate cu orz si cu secara, practicand deci
asolamentul, care asigura calitatea solului atat biologic, prin imbogatirea cu
humus, cat si fizic, mentinandu-l afanat. Spre deosebire de vecinii lui, el nu are
nevoie de pluguri mari, care sa ajunga pana la un metru si jumatate adancime
sau chiar mai mult, trase de cate doua sau trei tractoare de mare capacitate.
Terenul lui se ara mult mai usor, e plin de rame care impiedica tasarea solului
si formarea bolovanilor si e aerisit bine datorita plantarii prin asolament a
cerealelor paioase. in caz de ploi abundente, pamantul lui inghite apa cu
usurinta, in timp ce la vecini se formeaza imediat mlastina sau suvoaie care

duc si stratul subtire cat de cat fertil de deasupra, formand fagase a caror
umplere necesita mai apoi lucrari suplimentare, adica multa munca in plus si,
fireste, cheltuiala.
Graber a constatat ca zarzavaturile si legumele lui rezista mai bine decat ale
altora la temperaturi scazute. Cum in zona respectiva se intampla destul de
des ca trecerea la anotimpul rece sa se faca brusc, termometrele coborand pe
neasteptate la -6°C si frigul fiind bineinteles insotit de o bruma groasa uneori
de un deget si mai bine, tomatele si ardeii lui trec cu succes de incercarea
aceasta, in timp ce la vecini tot ce a fost surprins de bruma pe camp acolo
ramane, degerand si nemaiputand fi valorificat in vreun fel. Graber este un
fermier fara multe cunostinte teoretice, ca unul care a facut o simpla scoala
secundara de agricultura pentru fiii de fermieri, un fel de scoala profesionala,
asa ca se fereste intotdeauna sa se hazardeze in discutii care recunoaste ca-l
depasesc. Se ghideaza insa dupa instinct iar concluziile lui, bazate pe practica
unor decenii intregi, nu sunt mai putin vrednice de luat in seama: „Eu zic ca
ingrasamantul natural este un mijloc de a da pamantului o hrana completa si
sanatoasa. Ma uit la altii si ii vad cum asteapta mai intai sa aiba necazuri si
abia atunci se pun pe treaba. Algele sunt un ingrasamant natural si previn
raul, fiindca ii dau pamantului tot ce-i lipseste, mai ales elementele nutritive
minerale pe care altfel nu are de unde le lua, chiar daca are nevoie de ele in
cantitati mici de tot. Cand nu le are, nu poate hrani plantele cum trebuie si eu
nu trebuie sa astept sa mi se strice recoltele ca sa iau masurile care se impun,
trebuie sa fiu atent dinainte, cat timp nu au aparut necazurile. Bunicul meu
avea o vorba: sacul se leaga la gura cand e plin, nu cand n-a mai ramas mare
lucru in el."
Interesandu-ne de curand cum mai merg treburile gradinarilor din Hartville,
am aflat ca Graber e tot prosper si ca vecinii lui, desi nu au renuntat cu totul la
chimizare, au inceput de cativa ani sa foloseasca si ei, putin cate putin,
ingrasamintele pe baza de alge si fosfatul natural. Aplica mai departe si
fertilizante artificiale, de care nu se pot dezobisnui, iar daca apar paraziti care
ameninta din cale-afara recoltele, recurg la prafurile si la lichidele cu care ii
imbie atatea si atatea firme specializate in vanzarea de produse chimice
agricole. Multi ar renunta cu totul la chimizare, insa asta cere eforturi de care
ei nu se simt in stare. Graber, privit in tot tinutul ca un mare intelept, le spune
intruna ca bunicul lui mai avea o vorba: nimeni n-are nimic de invatat de la
ziua de maine. Asta inseamna ca fermierii din partea locului inca nu si-au dat
seama ca nevoia de insecticide vine tocmai de la proasta calitate a solului. in
treizeci de ani, el insusi s-a vazut, de doua ori in situatii grele, de fiecare data
din cauza adaosului masiv de calciu pe terenurile lui, ceea ce a tulburat
echilibrul natural al pamantului si a provocat plantelor anumite deficiente din

cauza carora insectele au aparut peste noapte, aproape distrugandu-i recoltele.
S-a abtinut totusi sa recurga la insecticide si bine a facut, fiindca in anul
urmator situatia s-a redresat de la sine. Cand a administrat si a doua oara
calciu si a patit la fel, si-a dat seama de unde venea raul si a treia oara n-a mai
incercat, limitandu-se la cantitati minime administrate la intervale mai mari,
astfel incat pamantul sa poata face fata cu succes acestei incercari.
in momentul de fata, productia de legume si fructe obtinuta de terenuri
fertilizate biologic este destul de costisitoare, in special din cauza dificultatilor
legate de desfacerea acestora. Graber si-a exprimat parerea ca s-ar putea face
totusi ceva si inca ceva foarte bun, numai ca e nevoie de capital si mai ales de
cap. Anume o mare retea de magazine alimentare, eventual mai multe retele,
care sa desfaca in raioane separate produsele biologice. Multi au pufnit in ras
auzind o asemenea bazaconie, numai ca noi ne-am interesat si am aflat ca in
Germania exista deja o asemenea retea, si inca una din cele mai puternice,
apartinand marii firme Latscha Filialbetriebe din Frankfurt. Reteaua aceasta
se afla in plina expansiune si nemtii par mult mai receptivi decat noi la ce pun
pe masa si introduc in organism, dovada sumedenia de magazine Latscha unde
gasesti pui, oua, branzeturi, fructe si legume proaspete sau congelate, cu
provenienta garantata si cu un continut de asemenea garantat. Concentratia
de reziduuri antibiotice, hormoni, plumb sau alte toxine este sub nivelul admis
de cele mai severe recomandari ale dieteticienilor si toate aceste produse provin
din ferme unde se aplica strict metodele biologice elaborate de Institutul
guvernamental pentru protectia plantelor de la Stuttgart, care interzic folosirea
ingrasamintelor chimice si a insecto-fungicidelor de orice fel.
Un lucru care de asemenea ar trebui sa ne puna pe ganduri: magazinele
Latscha, raspandite in toata Germania, desfac aceste produse la preturi cu
zece-cincisprezece la suta mai mari decat ale celor obtinute cu ajutorul
substantelor chimice, iar bauturile racoritoare si alimentele congelate
(congelate numai prin frig, fara adaosuri chimice) se vand la preturi sub nivelul
curent. Fermierul care livreaza lapte de la vaci hranite strict natural, cu furaje
obtinute de pe terenuri fertilizate biologic, primeste o prima substantiala si,
chiar daca aceasta se reflecta in nota de plata achitata de client, omul e mult
mai multumit sa stie ca el si familia lui se hranesc cu alimente naturale, fara
toxine, iar fermierul e bucuros ca cifra lui de afaceri sporeste cu zece sau
cincisprezece la suta.
in ciuda atator succese pe care nu mai este cazul sa le comentam, Glen Graber
si alti fermieri aflati in aceeasi situatie isi pun inca intrebarea daca acest
curent, al „biologistilor", caruia ii apartin si ei, cu atatea rezultate bune, nu
este totusi excesiv de purist. Fiindca este limpede ca s-a ajuns la niste
raporturi atat de incordate cu producatorii de ingrasaminte chimice incat, cel

putin asa cum stau lucrurile in momentul de fata, orice schimbare de optica
din partea acestora este exclusa, ceea ce poate ca nu s-ar fi intamplat daca li sar fi facut acestor magnati un minimum de concesii. Osandirea in loc, cu toata
tenacitatea, a tuturor efectelor substantelor chimice, s-ar putea sa nu fie suta
la suta justificata. „Nu e exclus sa fie nevoie ca ambele tabere sa se intalneasca
si, cu deplina buna credinta, sa discute pe indelete si sa analizeze lucrurile cu
toata maturitatea, alegand ceea ce este adevarat de ceea ce este gresit. Fiindca
ma gandesc ca s-ar putea ca si dumnealor sa aiba macar o farama de dreptate"
spune Graber. La fel gandeste si un alt om bine familiarizat cu aceste chestiuni,
dr. John Whittaker, medic veterinar de inalta tinuta stiintifica si cu o practica
serioasa, care sustine rubrica de „sanatate a animalelor" din publicatia lunara
Acres, o revista cu un milion si jumatate de abonati, in ciuda faptului ca apare
de relativ putini ani. Dupa parerea acestui distins specialist, ar trebui creata o
posibilitate de discutie intre fermierii care s-au convertit la avantajele
agriculturii biologice si cei care cred inca, si cu toata sinceritatea, in rolul pe
care il au descoperirile chimiei in prosperitatea agriculturii. „Partizanii
agriculturii biologice ar trebui sa inceteze sa-i tot compare mereu pe ceilalti cu
niste babute zaharisite care nu vor sa stie decat de nenorocitele lor de ghivece
cu muscate si cu iasomii. Fapt este ca tehnologia actuala nu poate fi lichidata
cat ai bate din palme. Mai curand credem ca solutia ar sta intr-o incetinire bine
controlata a ritmului acesteia, dupa care ar putea urma o perioada de tatonari
care sa duca, cine stie, poate chiar la un mariaj intre aceste doua curente atat
de violent diferite. Ar trebui ca, in loc sa ne dusmanim atat de crancen, sa
incercam sa ne intelegem unii pe ceilalti."
Este limpede ca, asa cum stau lucrurile in momentul de fata, chimizarea
agriculturii inseamna practic distrugerea vertiginoasa a tuturor terenurilor pe
care este aplicata, insa nu e mai putin adevarat ca cercetarea stiintifica ar
putea duce, intr-un viitor mai mult sau mai putin indepartat, la crearea unor
noi tipuri de substante chimice, radical diferite, cu un grad redus de nocivitate
sau poate absolut benefice. intrebat de cititorii revistei Acres cum vede el o
armonizare intre stiinta si natura, doctorul Whittaker a citat cazul unor
descoperiri mai recente si inca putin cunoscute, saruri ale unor acizi organici
realizate pe baza unor substante minerale sau chiar a unor metale, cu alte
cuvinte o fuziune intre organic si anorganic de la care agricultura ar putea
primi o dezlegare definitiva a problemei randamentului sporit nu numai
cantitativ ci si calitativ, fara degradarea terenurilor. Deocamdata insa, aceste
saruri sunt produse numai in cantitati infime, in laboratoarele experimentale,
iar pretul de cost exclude absolut orice posibilitate de aplicare practica a unor
asemenea descoperiri. Daca ne gandim insa ca la fel au stat lucrurile la
inceput cu numeroase alte preparate care mai apoi au ajuns sa fie produse pe

scara industriala si la preturi de cost uneori derizorii, putem considera ca
optimistii care prevad aceleasi lucruri si in legatura cu aceste posibile noi
ingrasaminte, nu sunt cu totul lipsiti de realism. Un coleg al doctorului
Whittaker, anume distinsul publicist Philip M. Hinze, a formulat una din cele
mai bune explicatii legate de modurile de manifestare a acestor substante,
pornind de la principiul ca orice corp viu luat ca o realitate faptica este nu
numai un ansamblu extrem de complex de substante chimice, ci si un
microunivers electric: „Corpul poate fi considerat ca o baterie extrem de
complicata care nu numai ca primeste, inmagazineaza si utilizeaza
electricitatea in scopuri care sunt de resortul chimiei, dar se si mentine ca
atare prin asimilarea de vitamine, minerale, arninoacizi si alte materii. Corpul
identifica aceste substante pe masura ce ele apar. Fiecare substanta organica
poseda insusiri electrice proprii, care determina in mod riguros procesul
asimilarii. Cand organismul are nevoie de un anumit produs chimic, care a
devenit deficitar datorita unei nutritii incomplete, e suficient un semnal si omul
sau animalul simte imediat pofta de a manca cutare lucru, care contine
produsul respectiv si din care organismul va selectiona cu prioritate tocmai
ceea ce-i lipseste, de indata ce hrana respectiva va fi ingerata. Cu exceptia
cazurilor aparte pe care le reprezinta organismele bolnave, procesul asimilarii
are loc fara gres. Numai ca, din nefericire, aceste elemente cu care organismele
sunt atat de grijulii nu corespund intotdeauna cu alimentele pe care noi le
declaram cam la repezeala drept bune pentru consum. Ca sa dam un singur
exemplu: organismul uman are nevoie imperioasa de o serie intreaga de
elemente chimice pe care le cunoastem sub numele de metale. Desi sunt
necesare in cantitati infinitezimale, acestea nu pot lipsi cu totul iar deficientele
in aceasta privinta pot duce adeseori la afectiuni severe, astfel incat medicii ne
recomanda administrarea lor sub forma unor medicamente indelung testate si
considerate ca cele mai eficace. Numai ca in felul acesta noi introducem in
organism aceste metale sub forma unor compusi anorganici, ceea ce schimba
cu totul aspectul lucrurilor. Acestia, desi contin intr-adevar elementele chimice
de care organismul nostru are absoluta nevoie, au prioritati electromotrice cu
totul altele decat aceleasi elemente legate de materii organice, cum ar fi de
exemplu aminoacizii. Mai de-a dreptul, lucrurile stau cam asa: un porc cu
deficit grav de fier in organism nu poate inghiti un cui, pentru ca nu poate
asimila acest element chimic decat daca il primeste sub o forma organica adica
mancand, de exemplu, spanac sau telina."
si tot cam la fel stau lucrurile si in privinta solului. Prea des pus sa dea mereu
aceleasi roade, prea irigat si prea tratat cu substante anorganice, el nu mai
contine minerale sub forma organica, necesare plantelor pentru realizarea unei
productii vegetale de buna calitate.

Acest adevar a fost evidentiat in mai multe randuri de dr.Mason Rosenberg,
directorul Institutului federal pentru promovarea stiintei, una din primele
institutii de invatamant superior din lume care a pus capat compartimentarii
absurde si daunatoare a stiintelor, forma prezenta in atatea si atatea
universitati de pe glob care dau specialisti cu o pregatire strict limitata la
cutare sau cutare domeniu fara nici un fel de corelatie cu altele. Doctorul
Rosenberg a reusit sa introduca in programa multora din facultatile si sectiile
institutului o materie care cu un sfert de secol in urma ar fi parut fara indoiala
o aberatie: producerea humusului si cultivare bacteriilor. Medicii agronomii,
zootehnistii si economistii absolventi ai acestei prestigioase institutii de
invatamant superior stiu deja sa priveasca lucrurile intr-o noua lumina, fie ca
e vorba de tratarea unor boli, de calcularea fertilitatii cutarei parcele in vederea
unor lucrari de imbunatatiri funciare, de stabilirea regimului de furajare la
cutare sau cutare specie de animale ori la elaborarea unor proiecte de
dezvoltare a agriculturii intr-o zona sau alta a tarii.
Iar cazul acesta nu este izolat. Multe alte echipe de oameni de stiinta, care siau dat seama ca omul trebuie sa faca la loc curat intr-o lume pe care a
murdarit-o si a imbacsit-o aducand-o pana in pragul distrugerii, se dedica deja
unor cercetari intense care se constituie intr-un program din ce in ce mai
amplu si mai bine pus la punct de cercetari in domeniul agriculturii ce au
drept criteriu fundamental principiile de baza ale ecologiei. Ca sa dam un
singur exemplu: Institutul american de alchimie moderna lucreaza intens la
elaborarea unor tehnici eficace de protejare si de inmultire a pestelui in conditii
de clima cu totul diferite, cum ar fi cele din marile Canadei, ale Mexicului, ale
Californiei sau din zona insulei Costa Rica. infiintarea acestui institut cu un
nume atat de neobisnuit s-a datorat urmatoarelor trei comandamente care
stau la baza oricareia din activitatile sale: „Sa refacem solul care ne hraneste,
sa ocrotim marile si oceanele lumii impotriva degradarii de orice fel, sa aducem
neintarziat la cunostinta factorilor de decizie tot ce poate influenta lucrurile in
acest domeniu."
si, daca stam sa ne gandim putin, acestea erau candva exact scopurile
stratului verde de la suprafata planetei noastre, pe vremea cand omul nu se
semetise inca sa o supuna. in acest sens, vegetalele au fost, de fapt, primii
alchimisti ai pamantului

16. ALCHIMISTII DIN GRADINA

Un lucru la care putini oameni s-ar fi gandit cu doua-trei generatii in urma:
alchimistii medievali, tinta a atator batjocuri din cauza incapatanarii lor de a
transforma un element chimic in altul, sunt astazi pe cale de a-si lua o
surprinzatoare dar binemeritata revansa, iar asta tocmai datorita plantelor.
La inceputul ultimului secol al celui de-al doilea mileniu, un tanar breton
foarte studios, care voia sa se dedice cu toata ardoarea carierei stiintifice, a
bagat de seama ceva cam ciudat la puii care umblau in toate partile prin
ograda casei parintesti. Scurmand mereu dupa obiceiul lor acestia pareau sa
ciuguleasca foarte bucurosi bucatele minuscule de mica, o materie
stralucitoare pe baza de siliciu care se afla din abundenta in regiunea
respectiva si pe care puii o gaseau, iata, si in pamantul din curtea unde
cresteau. Avand notiuni destul de temeinice pentru acel timp in legatura cu
mineralogia si cu stiintele naturii in general, tanarul nostru, care se numea
Luis Kervran, a fost foarte intrigat de faptul acesta, caruia n-a putut sa-i
gaseasca absolut nici o explicatie si pe care, s-o spunem de la inceput, n-ar fi
fost in stare pe atunci sa i-l explice nimeni. Recurgand la analiza chimica a
resturilor de la masa, Kervran a constatat ca in oasele puilor si in zgarciurile
lor nu se gasea nici urma din acest mineral, la fel in pene, fulgi, gheare sau
piele. Nici cand a prelevat probe din absolut toate partile corpului si din toate
organele interne, toate in stare proaspata, n-a putut afla nici cea mai slaba
urma. Un alt lucru care il intriga peste masura era faptul ca gainile faceau oua
cu coaja foarte tare si cu un aspect cat se poate de sanatos, analiza acesteia
indicand un continut ideal de calciu, numai ca aceasta materie era absolut
deficitara in solul din intreaga regiune, din care cauza si recoltele erau slabute
iar deficitul de calciu din sol se reflecta fara gres si in compozitia chimica a
plantelor. Iar Kervran era in asemenea masura tributar principiului ca un
element chimic e un element chimic si se poate combina in fel si chip cu alte
elemente, ramanand insa mereu acelasi, incat avea sa-i trebuiasca multa
vreme pana in ziua cand sa indrazneasca sa afirme un lucru stupefiant: un
element chimic se poate converti in alt element chimic!
Citind romanul Bouvard si Pecuchet al lui Gustave Flaubert, tanarul Kervran
retinu o referire facuta in aceste pagini la celebrul chimist frances LouisNicolas Vauquelin, care „calculand cat calciu contine orzul cu care isi hraneste
gaina, a descoperit ca in coaja oului se afla un surplus. Cu alte cuvinte, era
vorba aici de o nastere a unei materii, dar in ce fel anume se nastea materia
asta, aici nimeni nu putea da un raspuns."
Oprindu-se indelung la aceste randuri, Kervran a decis sa repete si el
experienta lui Vauquelin si a ajuns la aceleasi concluzii: calciul din coaja oului
il depasea cantitativ pe cel aflat in hrana gainii, ceea ce nu putea fi explicat.
Din moment ce o gaina era in stare sa fabrice, intr-un fel sau altul, calciu in

propriul ei corp, asta insemna nici mai mult nici mai putin ca tot ce cunostea
omenirea in materie de chimie trebuia pus sub un urias si zguduitor semn de
intrebare.
La finele celui de-al XVIII-lea secol, un contemporan al lui Vauquelin, marele
Antoine Lavoisier, considerat unanim drept „parintele chimiei moderne"
enuntase celebrul principiu dupa care „in Univers nimic nu se pierde, nimic nu
se castiga, totul se transforma". Toti marii chimisti de dupa Lavoisier cadeau
fara discutie de acord asupra faptului ca elementele se puteau deplasa pentru
a da nastere la noi si noi combinatii, fara insa a se putea transforma unele in
altele. Acest adevar fusese demonstrat de milioane si milioane de experiente,
asa ca nimeni nu se gandea ca un asemenea principiu fundamental al chimiei
mai putea fi pus la indoiala, asa cum nimeni nu se indoieste ca un numar,
oricat de mare ar fi, terminat intr-o cifra divizibila cu doi, va fi si el divizibil cu
doi.
Numai ca lucrurile aveau sa se dovedeasca in buna masura diferite de aceste
legi care le pareau tuturor batute in cuie. La inceputul secolului al XX-lea,
zidul in aparenta nepatruns din jurul atomului a suferit prima fisura, o data
cu descoperirea radioactivitatii. S-a demonstrat atunci pentru prima oara in
istoria stiintei ca exista un numar destul de mare de elemente chimice, de
ordinul zecilor, care sub influenta anumitor factori se pot transforma in cu
totul altceva, fapt ce parea sa intre intr-o violenta contradictie cu legea
conservarii materiei, cunoscuta si recunoscuta de toata lumea. Radiul, de
exemplu, element chimic cu proprietati radioactive, se converteste in energie
electrica, termica, luminoasa, care nu sunt elemente chimice, e drept, dar si in
plumb sau heliu, care sunt. O data cu dezvoltarea impetuoasa a fizicii
nucleare, omul a fost in stare sa izoleze anumite elemente chimice care lipseau
de pe celebra tabela, numita si tabloul periodic al elementelor, pe care o
alcatuise genialul taran rus Dimitri Mendeleev. Fascinant este tocmai faptul ca
autorul acestei sistematizari le rezervase locuri precise pe tabela sa,
considerand ca unele poate ca disparusera din timpuri imemoriale din diferite
motive, iar altele nici nu existau probabil in stare naturala.
Ernest Rutherford, fizicianul englez care a vorbit cel dintai de posibilitatea ca
in interiorul atomului sa existe ceva si mai mic, pe care el l-a botezat nucleu, a
aratat in anul 1919 ca, prin bombardarea unor elemente cu particule alfa asemanatoare atomilor de heliu deposedati de electroni - aceste elemente se pot
converti in altele, iar aceste bombardamente au continuat pana in zilele
noastre, fiind folosita o artilerie din ce in ce mai grea. Numai ca aceste brese,
din ce in ce mai largi, se pare ca nu sunt suficiente pentru a determina lumea
oamenilor de stiinta sa declare caduc principiul lui Lavoisier, intrucat este
vorba de optzeci si ceva de elemente fara proprietati radioactive. in marea lor

majoritate, chimistii sunt astazi convinsi ca nu este cu putinta sa se ajunga la
crearea unui nou element prin reactii chimice, desi, pe de alta parte, aceiasi
chimisti sutin cu tarie ca absolut toate reactiile care se produc in orice materie
vie sunt de natura strict atomica, dupa cum afirma toti, chimia este singura
disciplina care poate si trebuie sa explice tot ce tine de viata.
Sa ne intoarcem insa la observatiile atat de importante ale lui Kervran. Acesta,
ajuns inginer si biolog si doctor in stiinte, n-a uitat fascinantele afirmatii ale lui
Vauquelin, pe care le verificase si el candva, chiar daca numai cu mijloacele
improvizate pe care le avea la dispozitie pe atunci. Hotari sa repete experienta
lui Vauquelin, folosind insa de data asta tehnici incomparabil superioare. Se
apuca deci sa hraneasca o gaina numai cu orz, calculand cu maximum de
precizie continutul in calciu al oricarei cantitati si masurand apoi cu grija
calciul aflat in coaja oualor si in gainatul pasarii. Concluzia a fost ca gaina
elimina de patru ori mai mult calciu decat ingurgitase. impartasind colegilor
sai biochimisti aceste observatii, Kervran le starni mirarea, e drept, dar acestia
gasira repede solutia: desigur ca gaina, hranita cu calciu sub nivelul
necesitatilor ei, lua calciu din propriul ei schelet. Numai ca o asemenea
explicatie i se parea lui Kervran mai mult decat nesatisfacatoare. in primul
rand ca numai intr-un caz de forta majora organismul ar fi cedat din calciul
deja existent in el, ceea ce ar fi dus in foarte scurt timp la decalcifierea totala a
organismului respectiv, iar in al doilea rand concentratia de calciu era
considerabila si in gainat, iar aici argumentul cazului de forta majora cadea cu
totul. Gaina nu si-ar fi risipit prosteste calciul din sistemul osos numai din
ambitia de a da peste cap socotelile cercetatorilor. Pentru a vedea totusi cum
stau lucrurile, a hranit gaina cu alimente din care extrasese in mod deliberat
calciul si, intr-adevar, peste patru-cinci zile coaja oualor devenise mai moale iar
in gainat nici urma de asa ceva. Numai ca imbogatind in potasiu alimentatia
gainii, aceasta a dat chiar de a doua zi oua cu coaja tare, iar in gainat au
reaparut semnele calciului. Hranita in continuare cu boabe de orz din care
fusese extras numai calciul, fara sa se elimine si potasiul in care aceasta
cereala este foarte bogata, calitatea cojii de la oua nu s-a modificat prin nimic
si nici continutul in calciu al dejectiilor. Singura concluzie logica era aceea ca
organismul gainii era in stare sa converteasca in calciu potasiul pe care il
ingera.
Vrand sa stie mai in amanuntime la ce stadiu ajunsesera cercetarile in aceasta
privinta, Kervran se apuca sa studieze amanuntit lucrarile mai vechi si dadu
de date care ii trezira cel mai viu interes. Cam pe vremea cand Vauquelin, aflat
la o varsta mai inaintata si suferind, se hotarase sa se retraga din activitatea
stiintifica, un englez, William Prout, se apucase de studierea sistematica a
variatiei cantitatilor de calciu la oua in timpul clocirii si ajunsese la concluzia

ca, la eclozionare, numai in corpurile puilor se afla de patru ori si jumatate
mai mult calciu decat se aflase initial in continutul oualor si ca procentajul
calciului aflat in coaja era foarte putin diminuat.
Concluzia lui Prout era ca se petrecea un proces de constituire endogena a
calciului, pe baza altor elemente chimice aflate in continutul oului, adica in
albus si in galbenus. Iar uluitoarele lui constatari datau dintr-o vreme cand
oamenii de stiinta habar n-aveau de atom, spune Kervran, iar transmutatia
atomica era ceva pe care nici chiar cele mai luminate minti ale timpului n-ar fi
putut-o intelege daca s-ar fi gasit cineva care sa se apuce sa le-o explice.
Cautand si mai in urma pe firul acestor lucruri, Kervran afla de la un prieten
care ii cunostea preocuparile ca inca prin 1600 un chimist flamand, JeanBaptiste Helmont, facuse o experienta cu totul obisnuita.
Umpland un vas mare de ceramica cu pamant literalmente ars in cuptor, la
temperaturi inalte si timp de cateva zile, el rasadise in vasul acesta un pui de
mesteacan caruia timp de cinci ani nu i-a oferit alta hrana decat apa de ploaie
sau, in caz de seceta prelungita, apa distilata. La sfarsitul acestei perioade,
dezradacinand arborele si cantarindu-l, a constatat ca acesta castigase in
greutate optzeci si doua de kilograme si ca greutatea pamantului din vasul de
ceramica nu scazuse, ba chiar i s-a parut a fi ceva mai mare, desi nu era sigur
ca diferenta asta nu se putea datora umiditatii mai ridicate acum decat cu
cinci ani in urma, cand cantarise pamantul in stare absolut uscata. Foarte
incurcat de aceste constatari, Helmont isi spunea ca cresterea in greutate a
arborelui nu se facuse in nici un caz pe seama cantitatii de pamant, dar cum
stateau lucrurile cu adevarat nu se putea lamuri. Cel mult, isi spunea el,
copacelul sa fi transformat in lemn, coaja si radacini apa chimic pura pe care o
avusese drept unica sursa de hrana.
Atentia lui Kervran fu atrasa si de o adevarata extravaganta vegetala,
Tillandsia, o bromeliacee epifita care poate creste chiar numai pe fire de cupru,
fara nici un contact cu solul. Daca este arsa, cenusa ei nu contine absolut nici
un fir de cupru sau de vreun compus al acestuia, in schimb prezinta o
concentratie ridicata de oxid de fier si de alte substante, luate in aparenta din
aer.
Un alt cercetator care fusese frapat de asemenea lucruri, francezul Henri
Spindler, a observat ca alga numita Laminaria era inzestrata cu misterioasa
putere de a produce iod, deci tot un element chimic, chiar daca traieste intr-un
mediu in care nu se afla absolut nici unul din compusii acestuia. Gandindu-se
si el, asemeni multora, ca cercetatorii mai vechi cunosteau multe lucruri pe
nedrept uitate, care s-au putut dovedi in multe cazuri folositoare, Spindler se
apuca sa rascoleasca prin rafturile cele mai prafuite ale vechilor biblioteci
cautand lucrari mai vechi pe care nimeni nu le mai cercetase de decenii si avu

surpriya sa dea peste experienta efectuata cu mult timp in urma de un neamt
pe nume Vogel, care se apucase sa semene cateva graunte de creson intr-un
ghiveci, pe care il acoperise mai apoi cu un clopot de sticla. Clopotul acesta era
ridicat numai o data pe zi sau la doua zile, si atunci numai pentru foarte putin
timp, cat era necesar pentru ca planta sa fie udata. Singurul fel de apa folosita
era distilata de mai multe ori, nici macar apa de ploaie. Cand planta ajunsese
la maturitate, adica peste cateva luni, Vogel o arsese si, efectuand analiza
chimica a cenusii, ajunsese la concluzia ca aceasta continea sulfuri in cantitate
dubla fata de cata se gasea in semintele de la inceput. De unde acest spor?
Continutul in sulf al pamantului din ghiveci era zero si la inceputul experientei
si la sfarsit, prin asta intelegandu-se absenta totala a oricarui compus. Tot cu
ocazia acestor investigatii prin biblioteci, Spindler dadu de alt lucru care ii
retinu atentia. Putin timp dupa amintita experienta a lui Vogel, doi englezi,
anumel Lawes si Gilbert, care lucrau la celebrul Institut de cercetari agricole
din Rothamsted, descoperisera ca plantele pareau sa extraga din sol mai multe
elemente chimice decat parea acesta sa contina, la cele mai amanuntite
analize.
Timp de saptesprezece ani, echipa din Rothamsted a cultivat trifoi pe un teren
care era cosit de doua sau de trei ori pe an, fiind arat, grapat si semanat din
nou tot cu trifoi, o data la patru ani, fara absolut nici un adaos de
ingrasamant. Acest teren dadu recolte atat de bogate incat, la sfarsitul celor
saptesprezece ani, Lawes sir Gilbert calculara, pe baza cantitatilor cosite si a
continutului chimic al trifoiului, ca se consumasera din sol 2850 kilograme de
calciu, 1350 kilograme de magneziu, 2350 kilograme de potasiu, 1350 litri acid
fosforic in stare pura, in afara de cantitatea de azot care, tinand cont de faptul
ca plantele o mai putusera absorbi si din aer, putea fi redusa la numai 2850 de
kilograme. O socoteala simpla arata ca e vorba de mai bine de zece tone de
substante nutritive pe care trifoiul le consumase si care, teoretic, trebuiau
acum inapoiate pamantului, care in mod normal ar fi trebuit sa fie cu totul
secatuit. Numai ca analiza extrem de amanuntita si de multe ori repetata a
acestuia, pe baza unor probe ridicate anual din diferite puncte ale suprafetei in
cauza, arata ca pamantul are o compozitie normala. De unde proveneau atunci
toate aceste minerale? Intrigat si el de aceasta enigma tulburatoare, Spindler
dadu peste experientele mai vechi ale unui savant german din Hanovra,
baronul Albrecht von Herzeele, care publicase in 1873 o carte de-a dreptul
revolutionara, intitulata Originea substantelor anorganice. Cartea aceasta
demonstra ca plantele, departe de a se multumi cu ceea ce extrag din sol sau
absorb din aer, creeaza in permanenta materie. Von Herzeele nu facea afirmatii
gratuite, ci se baza pe nenumarate experiente efectuate cu inalta precizie
stiintifica si analize riguroase ale materiei vegetale vii, toate indicand o

inexplicabila crestere a continutului de potasiu, fosfor, magneziu, calciu si
sulfuri nu numai in organismul plantei, ci chiar in samanta pusa la incoltit in
apa distilata, in timp ce alte seminte, tinute la pastrare, aveau un continut cu
mult mai redus in aceste elemente, in cazul unora chiar zero .Contrar
principiului conservarii materiei, care ar fi cerut ca plantele cultivate in apa
distilata sa contina exact aceeasi cantitate de minerale pe care o continusera si
semintele din care se nascusera, analizele lui von Herzeele dovedeau
dimpotriva ca produsul mineral obtinut prin arderea acestor plante crestea
serios si la fel stateau lucrurile si cu toate elementele chimice componente,
inclusiv cu azotul, din care sa nu uitam ca o mare parte era pus in libertate in
procesul arderii.
Von Herzeele si-a dat seama printre altele si de faptul ca plantele pareau in
stare sa transforme, intr-un mod suspect de asemanator cu principiile
alchimistilor din Evul Mediu, fosforul in sulf, calciul in fosfor, magneziul in
calciu, acidul carbonic in magneziu si azotul in potaziu.
Privind astazi aceste lucruri cu ochii omului de la sfarsitul mileniului al doilea,
intelegem ca lucrarile acestui extraordinar savant ar fi putut propulsa fara
indoiala stiinta cu un secol inainte, numai ca ciudatenia capriciilor soartei a
vrut ca si ideile lui sa cunoasca aceeasi raceala din partea contemporanilor sai.
Multi il considerau pe von Herzeele un scrantit care profaneaza templul stiintei
cu bazaconii, care nu erau bune nici macar de adormit copiii, care stiau si ei
ca fenomenele biologice se puteau explica la nivelul atomului numai si numai
pe baza legilor chimiei. Nu era pentru prima oara cand cu un geniu vizionar se
intamplau asemenea lucruri, astfel incat nu e cazul sa ne miram ca
extraodinarele carti ale lui von Herzeele nu si-au gasit niciodata un loc, nici
macar unul modest de tot, pe rafturile bibliotecilor stiintifice de mare renume.
Spindler, entuziasmat de cele citite in cartile lui von Herzeele, atrase atentia
colegilor sai asupra acestor lucruri uluitoare.
Unul din acestia era Pierre Baranger, stralucit profesor si totodata si director al
laboratorului de chimie organica al scolii Politehnice din Paris, institutie de
invatamant celebra in toata lumea, fondata in 1794, care de-a lungul existentei
sale a dat armate intregi de ingineri si de oameni de stiinta de inalta clasa.
Baranger, deja cunoscut prin cateva lucrari de chimie foarte temeinice, se
hotari sa reia experientele lui von Herzeele spre a le verifica, iar asta s-a soldat
cu o activitate care a durat mai bine de un deceniu, prilejuindu-i bucuria de la
inceput, ca toate observatiile lui von Herzeele nu numai ca se confirma in mod
stralucit, dar, privite si interpretate acum de Baranger cu mijloacele timpurilor
noastre, par a duce la concluzii considerate de natura sa revolutioneze cu totul
fizica atomica. inca in ianuarie 1958, Baranger a prezentat primele concluzii in
fata unui auditoriu de inalta tinuta stiintifica, format din reputati chimisti,

biologi, fizicieni si matematicieni, in cadrul unui simpozion tinut la Institutul
national din Geneva. Atunci, nefiind inca nici el pe deplin convins de
autenticitatea tuturor acestor lucruri, care contraziceau flagrant o serie de
principii de care nimanui nu-i trecea in cap sa se indoiasca, Baranger a pastrat
un ton prudent, marginindu-se sa arate ca, pornind de la descoperirile
tulburatoare ale lui Herzeele, ajunsese la concluzii care, daca erau urmarite
mai departe, ar fi putut face ca „un anumit numar de teorii sprijinite pe o baza
experimentala insuficienta, sa se dovedeasca inexacte".
Era o atitudine dictata in primul rand de etica profesionala a omului de stiinta,
o atitudine pe care o regasim si in interviul acordat mai tarziu, in legatura cu
aceleasi chestiuni, prestigioasei publicatii Science et vie: „imi dau seama foarte
bine de faptul ca aceste rezultate ale mele par oricui de-a dreptul inacceptabile.
si totusi ele exista. Am luat absolut toate masurile de precautie pentru a
reduce la minimum coeficientul de hazard, am repetat toate experientele de
nenumarate ori. Am facut aceleasi si aceleasi analize chimice ani de-a randul si
de fiecare data cu aceleasi rezultate, iar rezultatele acestea le-am verificat cu
ajutorul altor specialisti, care nu erau la curent cu obiectivul cercetarilor mele.
Am folosit toate metodele cunoscute si am recurs la diversi colegi care sa
efectueze si ei aceleasi experimente, gandindu-ma mereu ca greseam eu
undeva si rezultatele erau false tocmai din cauza acestor greseli, pe care altii
nu le vor repeta. Am incercat posibilul si imposibilul si nu mai exista nici o
iesire. Trebuie sa ma inclin in fata evidentei: plantele cunosc secretul pentru
care alchimistii de odinioara si-ar fi vandut sufletele fara sa mai stea o clipa la
indoiala. in fiecare zi si in fiecare clipa, sub ochii nostri, ele opereaza
netulburate transmutatia elementelor."
Peste un deceniu si mai bine, Baranger avea sa constate fara putinta de dubiu
un alt lucru: punand la germinat seminte de leguminoase intr-o solutie slaba
de sare de mangan, manganul dispare aproape imediat si in locul lui apare
fierul. A repetat aceasta experienta de nenumarate ori si in conditii din cele
mai felurite, dar de fiecare data rezultatul a fost acelasi. Pornind sa cerceteze
amanuntit acest fenomen care contrazice flagrant legi chimice considerate
imuabile, a descoperit o retea intreaga de fenomene dintre cele mai complexe
care duceau la transmutatii ale elementelor chimice din continutul semintelor,
precum si factori de influentare a acestora, cum ar fi perioada germinarii,
genul de lumina de care beneficiaza semintele si chiar fazele lunii, lucru la care
nu s-ar fi gandit nimeni.
Pentru a intelege mai bine caracterul revolutionar al acestor descoperiri,
trebuie sa tinem seama de faptul ca specialistii in fizica nucleara sustin ca
pentru asigurarea stabilitatii elementelor sunt necesare niste „energii de fixare"
de-a dreptul gigantice, de care alchimistii de pe vremuri nu aveau cum dispune

si de aceea nici n-au reusit vreodata sa realizeze transmutatia, pentru
obtinerea careia s-au chinuit secole de-a randul. Numai ca plantele opereaza
fara nici o greutate aceeasi transmutatie, intr-un proces necontenit si intr-un
mod care scapa deocamdata cu totul oamenilor de stiinta. si cel mai important
lucru este ca ele nu au nevoie de acele fabuloase cantitati de energie presupuse
in fizica moderna de fisiunea atomului. Cel mai mic fir de iarba, cea mai
neinsemnata papadie sunt in stare sa realizeze fara nici o bataie de cap ceea ce
alchimistii zilelor noastre, pe care noi ii numim fizicieni sau specialisti in fizica
nucleara, sustin cu indarjire ca nu se poate si nu se poate.
Vorbindu-ne despre cercetarile sale intr-o convorbire recenta, calmul si extrem
de prevenitorul profesor Baranger ne-a spus: „De peste douazeci si cinci de ani
predau chimia la scoala politehnica si conduc laboratorul de chimie al acestei
institutii, iar acest laborator, va rog sa ma credeti, nu este nici pe departe o
grota a ignorantei si nici nu are ceva comun cu pseudostiinta alchimiei. Numai
ca niciodata n-am confundat respectul firesc pe care omul de stiinta trebuie
sa-l nutreasca fata de descoperirile inaintasilor sai cu tabuurile pe care le
impune conformismul intelectual. Pentru mine, orice experienta bine condusa
este un omagiu adus adevarului stiintei, chiar daca rezultatele ei sunt de
natura sa socheze convingeri vechi si adanc inradacinate. Mai mult decat atat,
insusi rezultatul experientelor ma incita sa il controlez minutios, cu toate
mijloacele pe care le permite un laborator modern, si sa repet experienta de un
numar de ori care sa faca rezultatul absolut de necontestat din toate punctele
de vedere, inclusiv statistic. si tocmai asta am facut si in legatura cu
transmutatia elementelor chimice in interiorul organismului plantei."
Adancind aceste experiente, Baranger a stabilit ca anumite varietati de
mazariche, cum este de exemplu cea din Cerdagne, puse la incoltit in apa
distilata si lasate sa creasca, nu-si modifica deloc continutul in fosfor si
potasiu. in schimb, aceleasi seminte, puse intr-o solutie de saruri de calciu,
ajung la o variatie extrem de ridicata, ajungand sa contina fosfor si potasiu
pana la zece la suta, iar calciul creste in continutul lor in ambele cazuri.
La o intalnire cu un grup de ziaristi care semnau rubricile de stiinta ale unor
publicatii de mare tiraj din Franta si din alte cateva tari europene, Baranger a
remarcat neincrederea care domnea in randurile interlocutorilor sai, toti
oameni cu o inalta pregatire in materie de stiinta dar tributari unor principii
invatate in primele clase si care acum ii faceau sa fie sceptici. Afirmatiile lui au
facut totusi auditoriului o impresie adanca: „inteleg cat se poate de bine,
domnilor, ca aceste rezultate va mira si chiar va fac sa va simtiti contrariati.
Pentru ca si eu le consider surprinzatoare. Mai inteleg de asemenea si ca cei
mai multi dintre dumneavoastra cauta cu febrilitate in minte unde se poate
ascunde eroarea care m-a condus pe mine la asemenea rezultate ce va par

absolut nestiintifice si imposibile si pe care nu le puteti accepta. Va
marturisesc ca aceeasi eroare am cautat-o indelung si cu infrigurare, nu
numai eu ci si colaboratorii mei, dintre care unii sunt oameni cu un prestigiu
stiintific recunoscut iar altii promit sa le calce pe urme. N-am gasit-o nici eu,
nici ei. Fenomenul, chiar daca pare absurd si inexplicabil, chiar daca se afla in
afara legii stiintei, exista si nu poate fi negat: plantele pot realiza si realizeaza
intruna transmutatia elementelor chimice."
Fara indoiala ca experientele lui Baranger aveau nu numai aceasta latura, a
nesupunerii fata de niste legi unanim acceptate, ci si darul de a-i deranja
teribil pe conservatori, aflati si in aceasta lume, a oamenilor de stiinta, intr-un
numar surprinzator de mare. Marturisim chiar ca e adevarata minune ca acest
savant nu a fost etichetat si el, ca atatia altii, drept ticnit sau sarlatan dornic
de publicitate ieftina si de fonduri care sa-i permita continuarea tampeniilor si
a gogoritelor lui. Cum am avut noi insine inalta onoare de a-l cunoaste
personal pe profesorul Baranger si de a discuta cu domnia sa in mai multe
randuri, ne-am convins de firea sa placuta si de modul plin de tact in care stie
sa prezinte pana si lucrurile cele mai inacceptabile, astfel incat credem ca
succesul i s-a datorat in mare masura si acestor remarcabile insusiri
personale. Am indrazni chiar sa credem ca, daca ar fi facut publice rezultatele
in cauza pe un ton de sfidare la adresa scepticilor, declarandu-i prosti sau babe
sclerozate care nu vor sa vada mai departe de varful nasului, succesul
afirmatiilor sale ar fi fost indoielnic, iar daca la mijloc ar mai fi fost si niste
interese financiare la scara mondiala, ca in cazul produselor chimice de uz
agricol, soarta sa ar fi jost pecetluita inca inainte de a fi apucat sa deschida
gura. Din fericire insa, lucrurile nu au stat asa, presa l-a prezentat publicului
cu rezerve, e adevarat, dar fara ostilitate, iar o publicatie de talia revistei
Science et vie a putut chiar face afirmatii net favorabile, ca aceea ca fizica
nucleara a atins un stadiu in care exista deja patru teorii diferite si
contradictorii cu privire la nucleul atomului, toate patru sustinute de
argumente ce nu pot fi trecute cu vederea, astfel incat orice om cu judecata
limpede isi da seama ca lucrurile sunt departe de a fi elucidate si a lua in
considerare faptele prezentate de profesorul Baranger nu e deloc o prostie, ci o
dovada de spirit stiintific receptiv si temeinic. in afara de asta, mai sustine pe
buna dreptate Science et vie, adevaratul secret al vietii nu a fost inca
descoperit, iar asta poate tocmai din cauza ca nimeni nu s-a apucat sa-l caute
in locul care s-ar putea sa fie ascunzatoarea sa atat de bine pazita, nucleul
atomului astfel incat, se naste de la sine intrebarea cat se poate de legitima
daca viata, care pana acum a fost unanim considerata drept expresie a unor
fenomene chimice si moleculare, nu isi are cumva radacinile in tainitele cele

mai ascunse ale nucleului, pe care fizica atomica, iar nu chimia, are misiunea
de a le afla.
Totusi, extraordinarele decoperiri ale lui Baranger au facut destul de putina
valva, in special pentru ca aplicabilitatea lor practica este, cel putin
deocamdata, destul de redusa, iar marele public este sensibil in special la
descoperirile stiintifice cu mare impact asupra problemelor economice. Totusi,
se apreciaza ca s-ar putea folosi practic tocmai insusirea plantelor de a aduce
in sol elemente chimice pana atunci inexistente si necesare altor plante care in
lipsa acestora ar avea de suferit. Iar asta se pare ca poate fi de natura sa
influenteze serios cam tot ce se stie pana in acest moment despre pamanturile
lasate in paragina, despre rotatia culturilor, asolamente, ingrasaminte sau
fertilizarea in cutare sau cutare mod a solurilor sterile, asa cum a avut bucuria
sa constate Friend Sykes, cand a dat de greu, pe terenul sau din Wiltshire. in
afara de asta, se mai intrezareste inca o posibilitate cu care si profesorul
Baranger este de acord: nimic nu ne impiedica sa cercetam posibilitatea
plantelor de a produce metale rare, atat de necesare industriei, in special celei
farmaceutice, care ar putea fi total revolutionata de aceste lucruri. Mai mult
decat atat, plantele s-ar putea sa ne ajute sa descoperim taina transformarii
semiatomice, pe care deocamdata nu suntem in stare s-o realizam in laborator
in lipsa particulelor de un potential energetic fantastic, asa cum nu putem
realiza la temperaturi obisnuite sinteza unei nenumarate game de produse de
tipul alcaloizilor de exemplu, pe care plantele le produc fara nici o dificultate
chiar si la temperaturi destul de scazute.
Sa ne intoarcem insa la Henri Kervran, de la care au pornit toate aceste
descoperiri ce s-ar putea sa duca intr-o zi la lucruri pe care astazi nu le putem
prevedea decat in mica masura. Acesta, cu toate ca mai tot timpul ii era rapit
de activitatile sale stiintifice, nu a rupt cu totul legatura cu viata de la tara, asa
ca atentia i-a fost atrasa de un fenomen pe care agronomii il cunosc de mult
timp, numai ca lui i s-a parut ca aici s-ar putea ascunde lucruri tulburatoare.
Citind o carte aparuta in Franta in 1960, intitulata Magneziul si viata si
apartinand lui Didier Bertrand, Kervran fu frapat de faptul ca atunci cand
recoltam graul, porumbul sau cartofii, de exemplu, toate elementele nutritive
pe care le gasim in ele sunt rapite, fireste, solului din care au fost extrase. Cum
pamantul arabil contine, in mod obisnuit, intre 30 si 120 de kilograme de
magneziu la hectar, Betrand facea o ocoteala simpla din care reiesea ca acest
element ar trebui, in mod normal sa dispara de pe orice teren arabil, dupa
numai cativa ani de cultivare pe el a graului, a porumbului sau a cartofilor,
considerate printre plantele cele mai avide de aceasta substanta. Numai ca
lucrurile nu stau deloc asa, ba chiar dimpotriva, se citeaza cazurile unor
intinse zone din China, din Egipt sau de pe valea Padului, din Italia, unde

solurile raman intruna extrem de fertile, in pofida faptului ca de milenii sunt
exploatate de agricultori, ceea ce e limpede ca a dus la extragerea din sol a
unor cantitati de-a dreptul incalculabile de magneziu. Acest fapt l-a pus pe
Kervran pe ganduri si l-a facut sa se apuce de cercetari intense, intrucat se
prea putea ca plantele sa fie in stare sa dea peste cap toata tabela lui
Mendeleev si sa faca magneziu din calciu sau carbon din azot, astfel incat
pamantul sa le poata hrani pe toate, in ciuda consumului urias.
Cu indrazneala si cu franchetea specifice bretonilor, Kervran publica in 1962 o
carte, Transmutatii biologice, prima dintr-o serie de lucrari ce aveau sa
deschida perspective cu totul nebanuite asupra a tot ce inseamna fiinta vie.
Kervran nu se da la o parte sa afirme sus si tare ca se asteapta la reactii
violente din partea celor care cred in chimizarea agriculturii, care vor fi zgaltaiti
zdravan de cele aflate in cartea lui, dar ca putin ii pasa de parerile lor. De
asemenea, ii face cu ou si cu otet pe medicii care stabilesc regimul alimentar al
pacientilor lor pe baza unor calcule care tin exclusiv de chimie, ceea ce-i trimite
pe bietii oameni direct pe lumea cealalta, in afara cazurilor cand organismele
lor sunt suficient de sanatoase ca sa reziste acestor agresiuni parafate de
medici. Este adevarat ca el nu contesta principiul lui Lavoisier, caruia ii
recunoaste valabilitatea in materie de reactii chimice, numai ca se ridica
suparat cand se sustine ca toate reactiile care se produc intr-un organism viu
sunt de natura strict chimica, ceea ce ar insemna ca viata nu poate fi explicata
decat in termenii acestei stiinte. Dupa ce ii pune la punct pe partizanii acestei
viziuni, Kervran avanseaza ideea ca analiza chimica nu poate da decat o
viziune partiala si prin urmare falsa asupra proprietatilor biologice ale unei
substante.
Astfel, el declara ca principalul scop pe care si-l propune, printre altele, cartea
sa, este urmatorul: „Sa aratam ca materia poseda o insusire inca
neidentificata, o insusire care nu tine nici de chimie si nici de fizica nucleara,
asa cum arata aceste discipline in momentul de fata. Asta nu inseamna insa ca
intentia noastra este sa intentam in cele ce urmeaza un proces legilor chimiei,
ci doar unei erori grave si de netagaduit pe care o comit cu seninatate
inconstienta chimistii si biochimistii atunci cand vor sa aplice cu orice pret
aceste legi, intr-un mod inca neverificat cum trebuie si intr-un domeniu unde
chimia nu este dumneaei vioara intai. E drept ca intr-o ultima faza rezultatele
ar putea fi de ordin chimic, dar rolul acestei stiinte se limiteaza de fapt la a
constata transmutatia, pe care chimistii nu numai ca nu sunt in stare s-o
realizeze, ci nici macar s-o explice cat de cat, drept care nici n-o admit."
Lucrurile nu aveau sa se opreasca insa aici. intr-o carte remarcabila, Natura
substantei, Rudolf Hauschka merge si mai departe decat Herzeele si Kervran si
face afirmatia de-a dreptul stupefianta ca viata nu trebuie cercetata cu

mijloacele chimiei intrucat ea nu este un rezultat sau un efect al unor
combinatii de elemente, ci dimpotriva, preceda aceste fenomene si este, prin
urmare, cauza iar nu efectul lor. Materia, sustine Hauschka, este un precipitat
al vietii. „Nu este mult mai logic sa consideram ca viata a existat cu mult
inaintea materiei si ca era produsul unui cosmos spiritual preexistent?"
Adept al principiilor „stiintei spirituale" introduse de Rudolf Steiner, Hauschka
pare a fi intr-o oarecare masura interpretul acesteia atunci cand afirma ca
elementele chimice, asa cum le cunoastem noi cu mijloacele de care dispunem
astazi, sunt deja cadavre, reziduuri ale formelor vietii, nu stau la baza acesteia
asa cum ne inchipuim noi. Pot obtine chimistii carbon, oxigen, hidrogen sau
magneziu dintr-o planta, ei nu vor fi niciodata in stare sa obtina o planta
pornind de la toate substantele pe care aceasta le contine. „Tot ce este viu este
supus mortii, dar nimic din ceea ce traieste nu s-a nascut din moarte", afirma
Hauschka.
Repetand unele din experientele de odinioara ale lui Herzeele, el si-a dat seama
ca plantele pot nu numai sa creeze materie pornind de la lipsa oricarei materii,
cum se intampla cu cele puse sa creasca in apa distilata, ci chiar „pot sa
eternizeze materia, parcurgand astfel in sens invers drumul crearii ei; tocmai
asta inseamna de fapt emergenta si disparitia materiei in alternanta ritmica,
adeseori in vizibila legatura cu fazele lunii."
intalnit de noi la Paris, Henri Kervran, om acum in varsta dar cu o sanatate
infloritoare, placut, direct si foarte dispus sa ne lamureasca o serie de lucruri
care ne interesau, ne-a declarat ca, dupa parerea lui care se transforma pe zi
ce trece in convingere, procesul germinatiei semintelor, in care se opereaza
sinteza enzimelor prin transmutatia elementelor deja continute, are loc cu un
consum de energie care ar putea fi urias, numai ca noi nu-l putem percepe.
Experientele repetate pe care le-a intreprins de mult timp l-au convins ca fazele
lunii au aici un rol determinant si n-ar fi exclus ca tocmai in acest fenomen sa
se afle dezlegarea tainei sursei de energie a plantelor .Multi botanisti sustin de
mult timp ca aici e vorba de caldura si umiditate ca samanta, daca dispune de
asa ceva, e pe drumul cel bun si nu mai are nevoie de altceva ca sa incolteasca.
„stiu ca nu exista dovezi inatacabile in aceasta privinta, asa ca teoria mea nu
se sprijina decat pe deductii logice. Ca exista forte inca neexplicate, exercitate
de luna in functie de fazele ei asupra germinatiei, este un lucru pe care eu il
consider dovedit cu varf si-ndesat, asa ca nu cred sa fie ceva ilogic atunci cand
se sustine ca s-ar putea ca tocmai luna sa furnizeze semintelor energia
necesara pentru incoltit. Iar aceasta energie, daca tinem cont de ceea ce se
intampla in laboratoarele de fizica nucleara, s-ar putea sa fie gigantica, numai
ca noi nu suntem dotati cu mijloacele necesare pentru a o detecta. Nu putem
nega de la inceput existenta unui lucru numai pentru ca nu-l vedem, nu-l

simtim si nu-l putem masura. Un mare naturalist si teozof din Austria, Rudolf
Steiner, a vorbit candva despre niste energii care ar fi de fapt niste forte
cosmice eterne, cum le spunea el, si care nu se poate sa nu existe. E destul sa
ne gandim ca sunt multe plante care nu germineaza decat primavara, oricata
apa si oricata caldura le-am oferi noi in celelalte anotimpuri. Am auzit ca exista
varietati de grau care nu incoltesc decat atunci cand ziua incepe sa creasca,
adica dupa solstitiul de iarna. Unii au incercat sa provoace incoltirea de cu
toamna, in laborator, prelungind ziua cu lumina artificiala, dar foarte putine
seminte s-au lasat pacalite."
Kervran atrage atentia asupra unui lucru care s-ar zice ca este de multe ori
trecut cu vederea: noi nu stim in realitate ce este materia. Nu stim din ce e
facut un proton sau un neutron si tot ce se sporovaieste intruna pe tema
aceasta are mai curand rolul de a ne masca ignoranta decat de a spune ceva.
Dupa parerea lui, ar fi posibil ca in interiorul nucleului atomic sa se afle forte
si energii in cantitati fabuloase si de naturi absolut necunoscute noua, drept
care ar trebui, spune el, sa ne indreptam eforturile in directia faptelor care
produc transmutatia in organismul vegetal si in cel animal, fie ca e vorba de
folosirea aici a unor energii imense, fie ca acest fenomen se realizeaza pe baza
unor forte atat de mici incat nu pot fi captate nici de cea mai fina aparatura.
Astfel incat aceste cercetari atat de necesare trebuie sa aiba in vedere nu
numai posibila identitate dintre acest fenomen si cele stabilite de fizica
nucleara ci si domeniul interactiunilor extrem de slabe ca forta si intensitate,
care nu prezinta nici o garantie in privinta aplicabilitatii legilor acceptate
asupra conservarii energiei sau chiar a principiilor valabile in directia
existentei unui echivalent masa/energie.
Fizicienii gresesc, declara Kervran, atunci cand sustin ca legile fizice care se
aplica materiei, vie sau inerta, sunt aceleasi. Sunt printre ele, de exemplu,
unele cu o entropie negativa, o forta careia i-ar reveni rolul de a constitui
materia, este o imposibilitate, deoarece al doilea principiu al celei de-a doua
dinamici a lui Carnot cu privire la degradarea energiei implica numai principiul
unei entropii pozitive, stiut fiind ca starea de baza a materiei este haosul si ca
orice exista se deterioreaza si devine dezordine, iar acest fenomen se face cu
consum de caldura, nu cu vreun castig.
Contrar opiniei fizicienilor, Wilhelm Reich sustinea ca acumulatorii realizati de
el insusi pentru inmagazinarea energiei careia ii daduse numele de „orgon"
inregistrau in permanenta o crestere de temperatura la partea lor superioara,
ceea ce constituie o dovada a inexactitatii celei de-a doua legi a termodinamicii.
Desi a demonstrat acest fenomen chiar in fata lui Einstein, in casa lui din
Princeton, si desi acesta din urma a recunoscut existenta faptelor, fara a putea
insa sa le explice, Reich era considerat, sa nu uitam, drept nebun.

Ideea de la care porneste el este aceea ca materia este creata pe baza unei
energii pe care el a numit-o orgon; ca, in anumite conditii specifice, ea se
degaja dintr-un orgon eliberat de masa lui, si ca aceste conditii anumite nu
sunt nici rare, nici neobisnuite. Toate acestea duc cu gandul la posibilitatea ca
in materia vie, sub nivelul chimiei moleculare clasice a lui Lavoisier, sa existe
un nivel mai profund de chimie nucleara unde se asociaza si se disociaza
nucleonii, cele doua particule constitutive ale nucleului atomului. La nivel
molecular, combinatiile degaja caldura. La nivel nuclear insa, se produce
degajarea unei energii mult mai puternice, cum ar fi cea a fisiunii sau a
fuziunii, ca pentru bombele A si H. Numai ca nu gasim inca nici o explicatie a
faptului ca aceste energii prodigioase nu se degaja si pe parcursul
transmutatiilor biologice.
Science et vie sugereaza ca, pe masura ce intr-o bomba se produc reactiile
nucleare plasmatice, asa cum se produc si in reactoarele nucleare si in stele,
trebuie sa existe si un gen de reactie total diferit, specific vietii, care realizeaza
fuziunea cu mult mai mult calm. Aceasta revista foloseste o comparatie foarte
sugestiva, cu un seif pe care il putem deschide cu dinamita sau pur si simplu
folosind cifrul, cu conditia insa, fireste, sa-l cunoastem. Ca si broasca seifului,
nucleul se poate arata incapatanat atunci cand incercam sa-l fortam si
dimpotriva, poate fi surprinzator de docil atunci cand e luat cu binisorul.
Secretul vietii, asa cum si l-au inchipuit generatii si generatii de vitalisti,
ramane un secret asemeni combinatiei broastei seifului. Delimitarea dintre
animat si inanimat trebuie cautata la nivelul manipularii inchizatorii nucleare.
Se pare ca, daca omul inca mai are nevoie de dinamita pentru a o deschide,
plantele si celelalte organisme vii cunosc combinatia cifrului si o folosesc usor
si cu rezultate la care noi, deocamdata, nu avem acces.
Kervran si-a pus si intrebarea daca microorganismele ar putea face fertil
nisipul. La urma-urmei, spune el, humusul exista azi si datorita materiilor
organice, insa a fost o perioada cand el nu aparuse pe suprafata planetei.
Iar asta ne face sa ne intrebam daca nu cumva Wilhelm Reich se afla pe
drumul descoperirii secolului arunci cand declara ca a observat la microscop
basicute energetice sau „bioni", care nu erau vii dar erau „purtatoare de energie
biologica". Orice materie, inclusiv nisipul, expusa la temperaturi suficient de
ridicate si avand posibilitatea de a se umfla, este supusa fenomenului de
dezintegrare veziculara, scrie Reich, iar aceste infime vezicule se pot dezvolta
ulterior, transformandu-se in bacterii.
Kervran, unul din cei mai proeminenti oameni de stiinta din Franta acestui
sfarsit de mileniu, care deja a abandonat de multi ani cariera universitara
pentru a se dedica fara sovaire celei de alchimist, se intreaba de ce reactiile pur
chimice, cum ar fi banala combinatie a unui atom de hidrogen cu unul de

oxigen intr-o eprubeta, nu se produc decat la temperaturi si presiuni foarte
ridicate, in timp ce organismele vii sunt in stare sa realizeze linistite aceleasi
fenomene la temperatura mediului ambiant si la presiuni normale. Aici, spune
el, s-ar parea ca intervin catalizatorii biologici cunoscuti sub numele de
enzime, despre al caror rol mai avem deocamdata foarte multe lucruri de aflat.
in 1973, in publicatia anuala a prestigiosului Institut national de chimie
industriala din Rouen, in numarul consacrat in intregime temei „Alchimia - vis
sau realitate?", Kervran publica un studiu in care arata ca microorganismele
sunt o concentrare a enzimelor. Cand acestea opereaza transmutatia
elementelor, operatiunea nu se efectueaza printr-o simpla legatura cu electronii
periferici pentru formarea de lanturi, ca in chimia clasica, ci printr-o alterare
fundamentala a nucleelor elementelor.
S-a observat faptul ca cel mai adesea transmutatia are loc asupra primelor
douazeci de elemente de pe tabela lui Mendeleev. in afara de asta, se pare ca
fenomenul este legat intr-un fel sau in altul de prezenta hidrogenului. E lucru
demonstrat ca transmutatia potasiului in calciu se realizeaza prin adaugarea
unui proton de hidrogen si se pare ca nici in alte cazuri lucrurile nu difera prea
mult. Kervran considera ca fenomenele pe care le descrie si datele pe care le
ofera ii vor infuria fara indoiala pe chimisti, fiindca e vorba nu numai de o
deplasare de electroni in straturile atomice periferice si de lanturile moleculare
care se afla la temelia disciplinei dumnealor, ci de o alterare a insasi
organizarea structurala a atomilor, produsa, culmea nerusinarii, prin
activitatea enzimelor in materia vie. si, cum aceste fenomene se produc chiar in
interiorul nucleului atomului, cu siguranta ca aici nu mai poate fi vorba de
chimie, ci de o noua stiinta! Faptul ca fisiunea atomului in natura se produce,
spune Kervran, de-a lungul vietii „biotice", microorganismele constituie astfel
motorul principal al naturii in privinta mentinerii echilibrului solului de la
suprafata planetei.
Tot dupa teoria lui Kervran, exista transmutatii care din punct de vedere
biologic sunt benefice dar exista si altele, care prezinta mai curand primejdii,
unele din ele foarte serioase. si, cum acestea din urma pot fi combatute,
inseamna ca toata stiinta despre sol, sau cel putin capitolele privitoare la
deficientele acestuia, se afla sub un mare semn de intrebare si se cer revizuite
fundamental. Folosirea ingrasamintelor chimice poate duce la distrugerea in
organismele plantelor tocmai a elementelor de care ele au imperioasa nevoie
pentru a putea creste in mod normal si mai ales sanatoase. Privitor la acest
aspect, Kervran se refera la lucrarile unui cercetator american care, fara sa fi
stiut nimic despre teoriile lui despre transmutatiile biologice, remarcase faptul
ca atunci cand continutul in potasiu al porumbului hibrid este prea ridicat, cel
de molibden tinde sa scada mult, ajungand practic sa dispara. intrebarea

fireasca pe care si-o pune Kervran: „Care sunt cantitatile optime ale acestor
doua substante in organismul firului de porumb si mai ales care este raportul
lor ideal?" Fiindca, afirma tot el, „aceasta chestiune nu pare sa fi fost studiata
deloc asa cum s-ar cuveni, mai ales ca nu exista alternative, intrucat valorile sar putea sa difere nu numai de la specie la specie, cum stim noi, ci chiar intre
diferitele varietati ale aceleiasi specii, ceea ce schimba fundamental datele
problemei".
Chiar daca intr-o zi s-ar ajunge la situatia in care nu s-ar mai putea oferi
plantelor nici un ingrasamant, natural sau artificial, care sa contina potasiu,
asta n-ar fi nici o nenorocire, sustine Kervran, iar agricultorii vor fi salvati de
microorganismele care vor realiza cu usurinta aceasta materie deficitara
pornind de la calciul aflat in general din abundenta. Din moment ce s-a ajuns
la producerea pe scara industriala a mucegaiurilor si a drojdiilor speciale din
care se extrag penicilina si alte antibiotice, atunci de ce n-am recurge si la
producerea in aceeasi maniera si a bacteriilor in stare sa efectueze cu atata
usurinta transmutatia elementelor chimice? inca dinainte de 1970, la Cherry
Hill, o mica localitate din statul New Jersey, doctorul Howard Worne a fondat o
societate numita Enzymes Incorporate, in ale carei laboratoare
microorganismele sunt supuse bombardamentului cu strontiu 90. Aceasta
operatiune produce in ele schimbari de o asemenea natura incat dupa asta ele
sunt in stare sa realizeze transmutatia carbonului radioactiv, deci extrem de
nociv, in carbon ultilizabil, iar asta se intampla prin simpla ingerare de catre
ele a carbonului radioactiv, urmata de eliminarea celui nou. in ultimul timp,
doctorul Worne a pus la punct o alta afacere, in New Mexico, de asta data la
scara industriala si pare-se cu rezultate exceptionale, inclusiv sub raportul
rentabilitatii. Este vorba de utilizarea microorganismelor la degradarea
biologica rapida a gunoaielor si a deseurilor provenind de la abatoare, pe care
micii "muncitori" le transforma in timp record intr-un humus de calitate
exceptionala, pentru care fermierii din statele din vest platesc bani frumosi, ca
unii ce se vad nevoiti sa-si refaca urgent terenurile agricole, si in gaz metan
care este livrat pe bani la fel de frumosi statelor unde problema energiei se
pune cu atata acuitate. Este adevarat ca fenomenele transmutatiei biologice
sunt inca insuficient si incomplet cunoscute marii majoritati a cultivatorilor
din Statele Unite si din destule tari ale lumii, cu exceptia Germaniei si a
Elvetiei, unde aceasta chestiune a cunoscut o publicitate bine pusa la punct de
autoritati. Cu toate acestea, fenomenele in cauza par sa fi fost anticipate din
instinct de partizanii agriculturii biologice, care si-au dat seama mai de mult
ca omul trebuie sa plateasca pentru increderea prea mare pe care a avut-o in
chimie intr-un context biologic. Agricultura bazata pe chimia anorganica
clasica, subliniaza Kervran, a dat gres peste tot. Exemplul cel mai frecvent este

cel al nefericitului stat Illinois, unde recoltele miraculoase de porumb, care
ajunsesera sa sfideze orice imaginatie, pareau a fi vesnice si unde astazi
guvernul american e silit sa recurga la subventii masive pentru fermierii
ruinati. S-a ajuns la situatia paradoxala in care fermierul este platit ca sa nu-si
lucreze pamantul, sa-l lase sa se regenereze un an si apoi, in locul
ingrasamintelor chimice care intre timp s-au dezintegrat in buna masura, sa-l
fertilizeze natural. La fel stau lucrurile in Germania, Olanda, Elvetia sau
Franta, unde se aloca de la buget sume imense pentru regenerarea intr-un
mod asemanator a terenurilor. Daca Germania a fost intotdeauna o tara
supusa unei crize endemice de alimente, in primul rand de cereale, devenise
prin anii '60 una din superproducatoarele globului la aproape tot ce insemna
productie agricola, iar asta numai datorita ingrasamintelor chimice. Numai ca
in felul acesta pamantul ei, care niciodata nu a excelat prin fertilitate, a ajuns
sa se degradeze intr-o asemenea masura incat in momentul de fata se
cheltuiesc sume fabuloase pentru refacerea lui si se preconizeaza introducerea
unui sistem de agricultura cu totul nou, pe baze strict naturale, cu folosirea
drastic limitata si strict controlata a oricaror substante chimice, tinzandu-se la
eliminarea lor totala intr-un viitor mai apropiat poate decat s-ar crede. Cat
despre Franta, pilda vie avuta in permanenta sub ochi, au fost viticultorii,
detinatori ai unor retete stramosesti de ingrasare a terenurilor viilor lor cu
gunoi de grajd. Acestia s-au ferit de la bun inceput de ingrasamintele chimice,
desi pareau foarte avantajoase, si au ramas la vechile lor metode, pentru
simpulul motiv ca nu stiau cum sa calculeze cantitatile si perioadele in care
produsele nou aparute trebuiau administrate. Vinurile frantuzesti au ramas
astfel in continuare cele mai bune din lume, in timp ce Italia, care a ajuns
prima la capitolul cantitate, da vinuri din ce in ce mai slabe calitativ, care nu
mai rezista la invechit si fermenteaza in sticle chiar si dupa trei sau patru ani,
ceea ce nu se intampla cu vinurile frantuzesti. Conservatorismul podgorenilor
a fost un bun exemplu pentru toti, astfel incat Franta a ramas tara europeana
unde chimizarea agriculturii a prins cel mai putin, mai putin poate decat in
oricare tara dezvoltata, asa ca se explica de ce calitatea tuturor produselor
provenind din aceasta tara a fost in ultimele decenii din ce in ce mai
competitiva pe piata mondiala, carnea de pasare sau de vita exportata de
francezi fiind intotdeauna cotata cel mai bine la bursa mondiala a alimentelor.
Fenomenul acesta a fost benefic intr-o masura mult mai mare decat am fi
inclinati s-o credem. in timp ce americanii au turnat cu nemiluita fertilizante
chimice pe pamanturile lor, obtinand initial recolte astronomice si ajungand
apoi sa abandoneze suprafete imense, pierdute pentru agricultura, Europa a
trecut mult mai incet la chimizarea terenurilor. Cu toate acestea, arata
Kervran, chiar daca folosirea produselor chimice a atins cote mult mai mici

decat in Statele Unite, asta nu inseamna ca tarile europene au fost ferite cu
totul de nenorociri. in special parazitii au facut si aici adevarate ravagii, fara sa
existe o proportie intre actiunea lor si cantitatile reduse de fertilizante
artificiale. Cresterea actiunii lor parazitare, spune Kervran, este o consecinta
directa a tulburarii echilibrului ecologic. „Pedologii de formatie clasica si
agronomii convinsi ca intre biologie si chimie se poate pune semnul egal, nu
pot sa conceapa ca nu tot ce se gaseste in plante s-ar afla in pamant in
momentul insamantarii acestora. Faptul ca fermierii se iau tocmai dupa
asemenea specialisti inseamna un adevarat dezastru. Eu consider ca singurii
oameni in masura sa-i dirijeze pe producatorii cu un nivel mediu de cunostinte
sunt agricultorii „carturari", cu studii superioare, cum avem din fericire destui,
iar dintre acestia, chemati sunt cei care de mult timp au inteles ca intre
agricultura privita ca expresie a unor fenomene chimice si cea bazata pe
principiile naturale este o diferenta mai mare decat intre un copil viu si o
papusa de plastic. Modul de a judeca al „biologistilor" le ingaduie acestora sa
vada lumina fara ochelari colorati care sa-i duca la concluzii gresite. Orice om
de buna credinta isi va recunoaste greselile si nu sunt deloc rari cei care, din
lacomie, au recurs la fertilizarea chimica si acum isi dau cu pumnii in cap, dar
ii trag mai departe cu chimicalele. Tatii si bunicii lor, care stiau cum trebuie
pus la fermentat gunoiul si imprastiat pe urma pe camp, au murit de mult si
noile generatii nu stiu decat sa injure chimicalele si sa se foloseasca mai
departe de ele, nu numai la noi, ci in toata lumea. Asa ca de fapte avem nevoie,
nu de injuraturi la adresa metodelor zise moderne, care i-au adus la sapa de
lemn si au distrus echilibrul ecologic. Fapte!"
Scriind despre celebrul fizician si astronom englez Fred Hoyle, care renuntase
la celebra teorie a universului static, ce-i adusese celebritatea si pe care o lume
intreaga o considerase un adevar incontestabil timp de mai bine de un sfert de
secol, pana cand el insusi se apucase s-o demoleze, Kervran noteaza ca acesta
recunoscuse cu admirabila sinceritate ca daca cercetarile viitoare vor
demonstra ca si in alte privinte fizica pornise pe cai gresite, arunci „tot ce stim
despre proprietatile materiei, de exemplu legile chimiei, totul va trebui
modificat in intregime".
Ideile lui Kervran asupra transmutatiilor biologice din sol nu au putut trece
neobservate si autorul lor a avut ocazia sa dea in diferite periodice, multe din
ele de o inalta tinuta stiintifica, peste confirmari care i-au intarit si mai mult
convingerile. in Nature et progres, varianta in limba franceza a periodicului
editat de Asociatia engleza de pedologie, un cercetator arata ca a analizat in
fiecare luna, timp de un an, continutul in fosfor al unor soluri ingrasate in mod
diferit, unul cu compost fermentat care nu continea fosfor, iar celalalt cu
baligar proaspat, bogat in acest element. La sfarsitul anului, solul de pe prima

parcela, initial extrem de sarac in asa ceva, avea un continut de fosfor de 314
miligrame, in timp ce cel de-al doilea numai de 205 miligrame. Concluziile
autorului articolului era ca „prin urmare, solul care continea in final cea mai
mare cantitate de fosfor era tocmai cel care nu primise aproape nimic si fusese
nevoit sa si-l produca singur. Din ce si mai ales cum? Aceasta este una din
proprietatile unui pamant viu si sanatos, care raman deocamdata enigme".
Daca dr. Barry Commoner declarase ca cei ce folosesc ingrasaminte artificiale
ajung intr-o stare de dependenta de acestea, ca un drogat de drogurile lui,
Kervran arata ca exact acelasi lucru se intampla si cu plantele. Oferindu-le
drept hrana produse chimice, in realitate pur si simplu le drogam pentru a le
tampi si a le face sa creasca in nestire, spre folosul de moment al pungilor
noastre. E ca si cum ai stimula pofta de mancare a unui om dandu-i sa bea un
rachiu care sa-i dea o senzatie acuta de foame, fara sa-i mai dai insa dupa
aceea nimic.
Louis de Broglie, laureat al premiului Nobel pentru descoperirea principiului
mecanicii ondulatorii, afirmase candva: „Este prematur sa incercam evaluarea
proceselor vitale folosindu-ne de conceptele fizico-chimice, absolut insuficiente
in secolul al XlX-lea si cu nimic mai avansate din acest punct de vedere in
secolul nostru".
Kervran, care a ales aceasta fraza drept motto al editiei in limba engleza a
uneia din cartile lui, adauga: „Cine e in masura sa stabileasca in care ramura a
fizicii actuale trebuie sa incadram „energia mentala", forta de caracter sau
puterea vointei? Am putea asocia memoria cu informatia si entropia negativa
cu cibernetica (sau te pomenesti ca mai curand cu chimia?) si nimic nu ne-ar
dovedi ca inteligenta insasi nu s-ar putea explica intr-o zi prin cutare lege fizica
sau chimica."
Jean Lombard, un geolog care a prefatat cartea lui Kervran, Transmutatii
biologice, declara ca autorul a deschis orizonturi neinchipuit de vaste, care ar
putea avea consecinte dintre cele mai neasteptate asupra multor domenii de
cercetare, inclusiv asupra geologiei teoretice. Lombard mai scrie de asemenea:
„Adevaratii cercetatori din domeniul stiintei, cei ce sunt mereu receptivi la ceea
ce apare nou, se intreaba adeseori daca cel mai mare obstacol aflat in calea
progresului stiintei nu sta cumva tocmai in memoria defectuoasa a savantilor.
Ei vor sa aminteasca faptul ca unii din predecesorii lor au razbit tocmai gratie
„interpretarilor" pe care le-au propus candva si care, dupa ce au starnit furia
ruginitilor, au devenit veritabile premiere in materie. Daca ar fi sa-i ardem pe
rug pe toti pionierii stiintei, eu unul n-as mai da doi bani pe pielea artagosului
Kervran".
intr-o recenzie la cea de-a treia carte a lui Kervran, Dovezi privitoare la
existenta transmutatiilor biologice, subintitulata sah la legea lui Lavoisier,

parintele legii invariatiei materiei, profesorul Rene Furon de la Facultatea de
stiinte a Universitatii din Paris scrie: „Aceasta carte le completeaza pe primele
doua. Nu se mai poate nega azi faptul ca natura produce calciu din magneziu
sau, si mai adesea, magneziu din calciu, ca potasiul ajunge potasiu nascanduse din sodiu si ca otravirea cu oxid de carbon se poate produce foarte bine si
fara inhalarea de gaz carbonic."
in afara hotarelor Frantei lucrarile lui Kervran, desi traduse in Anglia, in
Germania si in Italia iar mai apoi si in Statele Unite si in Mexic, se pare ca nu
au fost totusi luate prea in serios, in pofida unor recenzii elogioase. in schimb
au prins, spre surprinderea tuturor, in Japonia, unde au facut o impresie
adanca si unde nimanui nu i-a dat prin minte sa ia aceste lucruri drept simple
curiozitati de almanah.
Un savant japonez de mare autoritate ca Hisatoki Komaki, profesor de chimie la
Universitatea din Tokyo si temeinic cunoscator al istoriei stiintelor popoarelor
din Extremul Orient, a citit Transmutatii biologice de Henri Kervran si a fost
adanc impresionat de cele citite in aceasta carte, care prezentau o legatura
vizibila cu principii stravechi din cosmologia orientala antica, drept care ii scrie
lui Kervrao o scrisoare de deferenta, felicitandu-l pentru extraordinarele lui
tratate si incurajandu-l in cercetarile lui, care pentru Japonia s-ar putea
dovedi de o importanta epocala. Dupa cum se stie, Japonia este saraca in
potasiu dar, ca orice tara inconjurata din toate partile de ocean, dispune la
discretie de saruri marine din care, la nevoie, se pot extrage cantitati practic
nelimitate de sodiu. Iar transmutatia sodiului, elementul yang cunoscut si
venerat de Antichitatea extrem-orientala, in potasiul atat de necesar, este de o
importanta vitala pentru Japonia, astfel incat, scrie profesorul Komaki in
scrisoarea catre Kervran, descoperirile savantilor francezi in aceasta directie
intereseaza in cel mai inalt grad Japonia, inclusiv cativa inalti demnitari cu
functii de decizie, care, afland de aceste lucruri, au hotarat sa adreseze cu
adanc respect eminentului profesor Kervran rugamintea de a accepta sa
conduca sectia de cercetari biologice a Institutului Imperial de stiinte din
Tokyo, unde va beneficia de o finantare dintre cele mai generoase si de tot ce a
realizat tehnica mondiala mai perfectionat in materie de aparatura si de
reactivi. Din motive pe care nu le cunoastem, Kervran nu a dat curs acestui
demers, astfel incat forurile japoneze nu i-au putut adresa invitatia oficiala.
Komaki, la randul sau, a abandonat cariera universitara stralucita care ii
aducea beneficii consistente, pentru a conduce un laborator de cercetari
biologice al marii companii Matsushita, ale carei preocupari tin de domeniul
electricitatii. Aici incepu sa cerceteze intens lucrurile care il frapasera si ii
scrise din nou lui Kervran ca reusise sa verifice fenomenul transmutatiei
sodiului in potasiu, drept care mai multi savanti japonezi au trecut la

cercetarea intensa, cu cea mai perfectionata aparatura din cele mai mari
laboratoare ale Japoniei, a posibilitatilor de realizare a acestui fenomen la
scara industriala. E limpede ca pana la atingerea unor rezultate cat de cat
concrete va trece mult timp, poate cateva decenii, insa factorii de decizie
japonezi urmaresc indeaproape mersul cercetarilor si, oricat de mult ar dura
acestea, castigul incalculabil pe care il va avea Japonia de aici indreptateste
orice cheltuieli, oricat de mari, si orice durata de timp, oricat de indelungata.
Cercetarile febrile din Japonia, cu care Komaki, lucru neasteptat, il tinea la
curent, ii dadura lui Kervran certitudinea ca gama microorganismelor capabile
sa efectueze transmutatia sodiului in potasiu era mai larga decat crezuse el. in
afara celor cateva bacterii pe care le stia el, japonezii descoperisera alte cateva,
doua specii de drojdie, din care una, Saccharomyces cerevisiae, da in cazul
sodiului rezultate exceptionale, si alte doua specii de asemenea, cu aceleasi
reyultate. Komaki scria entuziasmat ca procesul era considerabil accelerat de
incorporarea in culturile respective a unei cantitati infime de potasiu, care se
pare ca stimula apetitul organismelor in aceasta directie, obligandu-le apoi sa
si-l produca singure. Japonezii s-au dovedit foarte practici si foarte operativi,
compania de electricitate Matsushita brevetand o descoperire cu prea putine
contingente cu producerea energiei electrice, dar cu efecte spectaculoase: un
produs pe baza de drojdie de bere care, amestecat in compost, duce la
imbogatirea rapida a continutului acestuia in potasiu natural. Daca ne gandim
ca potasiul este un element indispensabil pentru acumularea zaharurilor din
sol, intelegem ce rezultate exceptionale ingaduie aceasta materie organica
legumicultorilor si pomicultorilor care o folosesc. S-ar mai parea, de asemenea,
ca procesul realizarii de potasiu in compost se produce sub actiunea
„vaporizatorilor biodinamici" conceputi de Rudolf Steiner si realizati de
Ehrenfried Pfeiffer, desi acest aspect inca nu este pe deplin elucidat si ramane
de studiat in viitor.
Lucrarile lui Kervran au starnit un interes urias si in cercurile stiintifice din
Rusia, unde agricultura, pe vremuri baza unei sanatoase economii care facuse
din Rusia granarul lumii, ajunsese deja in anii descoperirilor lui Kervran sa nu
mai faca fata decat in mica masura nevoilor de hrana ale populatiei si
necesitatilor unei industrii dezvoltate la scara gigantica dar in mod unilateral si
fara grija asigurarii in prealabil a unei surse convenabile de materii prime.
Cum Rusia devenea de la an la an mai dependenta de sursele de materii prime
din exterior la o sumedenie de capitole, de la bumbac pana la grau sau sfecla
de zahar, e de la sine inteles ca ideea de a realiza cutare element chimic din
nimic si de a obtine pe seama lui recolte mari a atras de la inceput atentia nu
numai varfurilor cercetarii rusesti, singurele care aveau cat de cat acces la
sursele de documentare din afara, ci si conducatorilor de la Kremlin, care s-au

gandit ca aici s-ar putea afla una din cheile salvatoare cautate cu atata
disperare pentru franarea rapidului proces de degradare economica. Profesorul
A.P. Dubrov de la Institutul de fizica a pamantului al Academiei de stiinte a
URSS, un distins savant care se remarcase in intreaga lume prin cateva lucrari
de inalta tinuta privind raporturile existente intre sensibilitatea la
radioactivitate a animalelor si campul geomagnetic, ii trimise spre sfarsitul lui
1971 lui Kervran o scrisoare in care presupunea eventualitatea unui rol
important pe care l-ar putea avea insusi campul magnetic al pamantului in
transmutatiile biologice, precum si importanta influentei pe care formele de
viata o exercita asupra elementelor, in functie de orientarea nord-sud sau alta
decat aceasta.
in 1971 apare la Erevan o lucrare in limba rusa intitula Problemele
trasmutatiei in natura si tiparita intr-un tiraj limitat, cu circuit inchis.
Editorul, V.B. Neiman, semneaza prefata intitulata Transmutatia in natura starea actuala a problemei si scopul cercetarilor viitoare, afirmand ca
problemele fundamentale a entropiei si ale multor ramuri ale fizicii trebuie
examinate din nou si aminteste ca pamantul dispune de o diversitate de
elemente care se datoreaza unor transmutatii nucleare, dupa procese analoge
care caracterizeaza fenomenele biologice.
Neiman isi gaseste o acoperire extraordinar de inteligenta a acestor afirmatii
riscante in lucrarea Materialism si empiriocriticism a lui Lenin, din care citeaza
o fraza ce dovedeste ca parintele muncitorilor si taranilor a incercat sa
incorporeze in filosofia lui materialista o notiune mai acceptabila pentru
vitalisti si mistici, decat pentru comunistii ireductibili si pragmatici. „Oricat de
miraculoasa ni s-ar parea, din punctul de vedere al bunului simt, convertirea
eterului imponderabil in materie ponderabila, aceasta nu inseamna decat tot o
confirmare in plus a materialismului dialectic",scria Lenin.
Tot la Erevan, un alt cercetator rus a publicat, la scurt timp dupa cartea mai
sus amintita, un eseu avand ca tema Metamorfoza spontana a mineralelor si a
rocilor, in care se prezinta date certe cu privire la transformarea siliconului in
aluminiu, fapt constatat fara nici o indoiala in repetate randuri. Autorul
acestui eseu, P.A. Korolkov, a mai publicat ulterior si o dare de seama asupra
unui simpozion desfasurat in iulie 1972 si consacrat depozitelor de crom din
Ural, Siberia, Kazahstan si din cateva zone ale Extremului Orient rusesc. in
aceasta dare de seama, Korolkov discuta in amanunt luarile de pozitie ale
participantilor, personalitati proeminente ale vietii stiintifice si demnitari cu
functii importante in aparatul de cercetare, si trage concluzia ca lucrarile
simpozionului au evidentiat anumite date cu totul noi, fata de care punctele de
vedere ale geologiei traditionale se dovedesc incapabile de a furniza explicatii
rezonabile. „Fapt este ca suntem martori si participanti ai unei imense revolutii

tehnico-stiintifice, cu alte cuvinte traim intr-o epoca in care ne vedem in
situatia de a revizui radical nu numai amanuntele, ci insusi statutul
fundamental al unei stiinte naturale pe care e limpede ca am mostenit-o plina
de imperfectiuni, unele esentiale. Se pare ca a sosit momentul sa recunoastem,
chiar daca nu ne place, ca cutare element chimic se poate transforma in alt
element chimic, in conditii absolut naturale, iar acest punct de vedere nu este,
asa cum s-ar putea crede, izolat, incat acest fapt incepe sa fie privit din ce in ce
mai mult ca un adevar stiintific, in fata caruia trebuie sa ne inclinam".
La simpozion cel putin zece specialisti s-au aratat pe deplin convinsi; este
foarte adevarat ca savantii rusi au ajuns la aceste concluzii din singura directie
din care aveau voie sa se indrepte spre ea, insusi parintele primei revolutii
proletare a dat aceasta inexplicabila bresa in gandirea sa atat de absolutista si
ingaduie astazi inchinatorilor sai sa exploateze citatul cu privire la posibilitatea
transmutatiei eterului imaterial in materie palpabila si sa mearga mai departe
pe cararea aceasta deocamdata atat de ingusta si de primejdioasa din punct de
vedere politic. si daca, pana si rusii pot imbratisa acest punct de vedere, s-ar
parea ca revolutia ecologica atat de necesara salvgardarii umanitatii si pentru
care in Statele Unite se face atata propaganda de cand Fairfield Osbom a
publicat Planeta noastra cea jefuita, aparuta aproape imediat dupa al doilea
razboi mondial, revolutia ecologica, spuneam, are prin urmare sanse sa devina
o realitate, desi impotriva ei se ridica forte uriase interesele celor care vad in ea
o amenintare grava la adresa cifrei lor de afaceri, si asa destul de amenintata.
Analizand versiunea aparuta in Statele Unite a lucrarii lui Henri Kervran
destinata Colegiului international de nutritie aplicata, un reputat specialist, dr.
Michael V. Malczak din Studio City, statul California, internist de prestigiu,
afirma: „Cartea aceasta abordeaza chestiuni de maxima importanta, insa intrun mod diferit de tot ce stim noi despre completarea nutritiei cu elemente
minerale, si contrazice la tot pasul principii fundamentale tinand de rolul
nutritiei in functionarea circuitelor fiziologice si biochimice din organismul
uman. Dovezile sunt atat de limpezi si de graitoare incat intreaga noastra
conceptie asupra rolului unui simplu adaos menit sa suplineasca cutare
element lipsa in organism este pusa sub un mare semn de intrebare. Prudenta
ne obliga sa reluam spre verificare toate experientele efectuate de eminentul
nostru confrate francez dar, daca rezultatele se vor confirma, ceea ce de
altminteri e de asteptat, e limpede ca intreaga stiinta atat de vasta si de
complicata a nutritiei organismului nu numai ca este indoielnica, ci devine, sa
spunem deschis, o eroare monstruoasa de la un capat la altul, cu consecinte
distrugatoare asupra pacientilor nostri."
Desi medicii specializati in nutritie - stiinta care, sa nu uitam, se bazeaza
practic in intregime pe chimie alimentara si pe biochimie, adica tot chimie -

prescriu pacientilor doze de calciu intre enorm si nesemnificativ, sub cuvant ca
aceasta este materia anorganica cea mai necesara organismului. Walczak, care
s-a specializat in metabolismul intern si in boli de nutritie, afirma ca propriile
lui cercetari, intreprinse in lumina lucrarilor lui Kervran, l-au dus la concluzia
ca optzeci la suta din pacientii lui, indiferent daca regimul lor alimentar a fost
imbogatit cu calciu sau nu, au in organism mai mult calciu decat este necesar
si ca tocmai aici s-ar putea gasi explicatia faptului ca organismele lor sunt
deficitare in alte elemente chimice de o importanta vitala, pe care corpurile lor
le poseda in doze uneori atat de mici, inca eficienta lor in procesul
metabolismului nu este numai diminuata ci chiar, in multe cazuri, cu totul
anulata. Mergand inapoi pe firul acestui lant ajungem, spune Walczak, la
descoperirea lipsei cvasitotale a acestor elemente in sol, in plante, in carnea
animalelor care se hranesc cu plante, in oua si in lapte, urmarea fiind un
dezechilibru al functiei enzimatice, un dezechilibru cu atat mai grav cu cat este
accentuat chiar de tratamentul pe care il prescrie medicul.
Convingerea la care a ajuns doctorul Walczak pe baza observatiilor efectuate
mult timp, este ca bolile se pot preveni prin administrarea unor doze de
enzime, hormoni, vitamine si saruri minerale corect stabilite, toate acestea
constituind un ansamblu pe care el l-a denumit „cheia vietii" si fiind de natura
sa amelioreze simtitor lucrurile si in cazul unor boli degenerative extrem de
refractare la tratamentele clasice, oricat de energice si de minutioase ar fi
acestea. Fiindca s-ar parea, adauga el, ca „aurul" dupa care umblau alchimistii
din Evul Mediu nu era o absurditate chiar atat de mare cum o consideram de
multa vreme si ca, daca ei au incercat timp de atatea secole, fara nici un
succes, sa extraga aur din plumb si din alte elemente, organismul uman ar
putea ajunge, hranit cat mai complet si mai natural, sa efectueze fara gres
trasmutatia elementelor, asigurandu-si astfel tot necesarul pe baza acestei largi
varietati.
Walczak nu este singurul medic care impartaseste aceste opinii. Colegul sau
Richard M. Barmakian, specialist reputat in boli de nutritie care practica
medicina in aceeasi zona, la Pasadena, a citit cartea lui Kervran Transmutatiile
biologice in traducere engleza si a scris plin de entuziasm editorului american
ca aceasta „s-ar putea sa fie lucrarea cea mai semnificativa a secolului, si nu
numai din punct de vedere stiintific". Lectura acestei carti fusese pentru
Barmakian o adevarata revelatie, facandu-l sa se gandeasca imediat la
posibilitatile extraordinare ce se iveau astfel in domeniul bolilor de nutritie.
Punctul de vedere expus de Kervran permitea ajungerea la cauza cauzelor
acestor afectiuni atat de grave si de frecvente, ca si a anomaliilor si a
deficientelor ce tin de metabolismul calciului in special, deoarece, cum scria el,
„acestea cunosc in ultimul timp o raspandire alarmanta in tarile pe care le

numim civilizate si in special in Statele Unite, iar cauzele trebuie sa le cautam
nu la suprafata, ci foarte adanc, in natura alimentelor pe care le ingurgitam.
Dezechilibrul metabolic al organismului e de natura sa impiedice transmutatia
pe care in chip firesc o operau organismele bunicilor nostri, asigurandu-si
necesarul de substante prin mijloace proprii. Numai ca ei nu se hraneau cu
produse imbibate de substante chimice".
Sa amintim aici ca Organic Gardening and Farming, revista intemeiata candva
de J.I. Rodale, de care se ocupa in prezent fiul, Robert Rodale, binecunoscut
autor al unor lucrari de mare interes,se situeaza pe aceleasi pozitii si
evidentiaza ideile extraordinare ale lui Kervran. in special se cuvine sa nu
uitam ca substantele chimice cu care este imbibat solul american de la un
capat la altul sunt nocive si duc la consecinte cu bataie foarte lunga, care
ajung sa se manifeste in dezechilibre de tipul celor evidentiate de curand,
tulburari grave ale metabolismului diferitelor elemente de care organismele
noastre au neaparata nevoie. „Convingerea noastra este ca atunci cand vom
manifesta un mai inalt grad de intelegere a proceselor vitale care tin de
agricultura biologica, vom fi fara indoiala in masura sa scutim lumea
stiintifica, si in special cea medicala, de o sumedenie de surprize neplacute."
Pana si in revista Acres, adevarata Biblie a milioane si milioane de americani,
au aparut opinii similare, ca cea de mai jos, semnata de insusi directorul
acestei publicatii, Charles Walters Jr., economist de talie mondiala: „Louis
Kervran a deschis o usa. Lucrarile lui au incitat imediat la verificari
minutioase, efectuate de specialisti de prima mana si in cele mai mari
laboratoare din lume, confirmandu-se pana la ultima virgula, asa ca au fost
extrem de bine primite de rusi, de japonezi, de chinezi si chiar si de francezi,
desi se stie ca nimeni nu e profet in tara lui. Cum se explica aceasta primire
atat de calda si de plina de interes? Simplu de tot: nici rusii, nici chinezii, nici
japonezii si nici francezii nu au nevoie de blagoslovenia Ministerului
agriculturii al SUA si putin le pasa de parerea marilor companii petrochimice
americane. Dar vai, la noi treaba merge de altfel pe roate, de a caror ungere se
ocupa onestii consilieri agricoli guvernamentali, scolile de agricultura si
fermierii care tremura in fata expertilor financiari-contabili ai guvernului,
fiindca de acesti domni depind in intregime imprumuturile bancare, adica
painea cea de toate zilele a multor americani. si ce paine! Azot, acizi, fosfor si
potasiu, toate sintetice..."
Daca medicii in general si specialistii in nutritie in special, apoi redactorii
publicatiilor stiintifice si economistii americani incep incet-incet sa vada in
lucrarile lui Kervran un semnal de alarma, iar in autorul lor pe crainicul care
trambiteaza inceputul unei noi ere, si daca si in afara Americii gheata se
sparge putin cate putin, indraznim sa credem ca mult sperata revolutie

ecologica se apropie. Cu pasi timizi, e adevarat, fiindca ii este deocamdata
foarte frica. Frica de dictatorii in materie de politica agrara si de politistii lor,
profesorii scolilor de agricultura si ai facultatilor de medicina, numai ca s-ar
putea sa fie cazul ca si acestia sa inteleaga ca a sosit ceasul cand trebuie sa se
plece in fata profetilor care cauta sa ne deschida ochii asupra pericolului imens
reprezentat de produsele chimice cu care otravim de atata timp planeta.
Ultimul secol al celui de-al doilea mileniu va ramane in istorie ca secolul
otravurilor, al otravurilor care au inabusit practic tot ce inseamna pentru
omenire viata naturala, distrugand fara mila tot ce au intalnit in cale, de la
nevazuta bacterie pana la faptura omeneasca .Al otravurilor care ne asalteaza
din toate partile cu atata furie incat singura solutie pare a fi, deocamdata, sa
ne cultivam fiecare hrana proprie si sa renuntam la ce ne ofera societatea.
intr-o epoca a unei atat de inalte specializari tehnice, intr-un ev in care stiinta
stiintelor, biologia, stiinta vietii, devine pe zi ce trece biologie moleculara si
cand societatea noastra atat de tehnologizata pare a nu mai fi in stare sa
produca decat „savanti" ce invadeaza laboratoarele si, imbracati in halatele lor
de un alb imaculat, se infunda in catastrofala lor lipsa de competenta si refuza
cu incapatanare diabolica sa vada ceea ce nu face parte din ingusta, din ce in
ce mai ingusta lor sfera de specializare, intr-un asemenea veac trebuie sa ne
intoarcem neintarziat la viziunea larga si inteleapta, adanc omeneasca, a unor
savanti ca Goethe, Pfeiffer, Howard, Conunoner, Voisin si a altora care au fost
stapaniti de demonul aflarii drumului spre binele omului. Sa ne aplecam si
asupra paginilor unora ca Baranger sau nabadaiosul de Kervran si sa cautam
sa le intelegem, inainte ca omenirea sa fie lovita de catastrofa imensa si
ireversibila pe care ea singura si-a pregatit-o cu atata inconstienta seninatate.
Fiindca atunci va fi prea tarziu.
Partea a cincea
STRALUCIREA VIETII
17 .CUMPANA FANTANARULUI, PLANTELE ŞI SANATATEA
Iata acum si un fapt imbucurator: un inginer francez pe nume Andre
Simoneton, a facut publica o descoperire care ar putea duce la salvarea de la
naufragiu a populatiei bietei noastre planete. Este vorba de un dispozitiv
extrem de usor de manevrat de oricine, pana si de copii, menit sa deosebeasca
fara gres alimentele sanatoase de cele nocive, inainte de ingerarea lor, fireste.
Este vorba de o simpla pendula legata cu o sfoara, cam in genul cumpenelor de

care se slujesc fantanarii ca sa dea de urma izvorului subteran, radiestezistii
ca sa gaseasca lucrurile pierdute sau magii ca sa prezica viitorul.
De milenii intregi, mestesugul, sau arta, sau mai bine-zis stiinta fantanarului
s-a bizuit pe instrumentul acesta extrem de simplu, a carui piesa de capetenie
este o nuielusa de alun si pe care il cunosteau chinezii, hindusii, egiptenii,
persii, mezii, etruscii, grecii si romanii. Cine nu stia sa dibuiasca in felul acesta
izvorul de apa deasupra caruia sa inceapa sa sape fantana, era condamnat la
insetare, asa ca lista semintiilor care se foloseau de acest mijloc ar putea
continua in timpurile mai apropiate, instrumentul cu pricina a devenit chiar
detinator de semnificatii poetice, iar cand afirmam asta, ne bizuim pe faptul ca
baronul Christoph von Schenberg, predecesorul lui Goethe in functia de
director al minelor din ducatul Saxa, i-a cerut pictorului care il imortaliza, sa-l
infatiseze cu cumpana fantanarului in mana, idee foarte inspirata si urmata si
de altii. Ne gandim la Lloyd George care ne-a lasat imaginea sa tot cu cumpana
de fantanar in mana, e drept insa, ca nu intr-o pictura ci intr-o fotografie,
intrucat legea progresului trebuia sa-si spuna si ea cuvantul.
Radiestezia este privita in America zilelor noastre ca un fel de sarlatanie sau, in
cel mai bun caz, o chestie care cam are ceva comun cu magia si cu care nu e
bine ca omul cinstit si cu frica lui Dumnezeu sa aiba de-a face. in schimb, in
Franta exista un punct de vedere total diferit, chiar daca de-a lungul secolelor
s-a mai intamplat nu o data ca practicantii acestei arte sa fie invitati pe rug.
Daca cercetam putin istoria acestor fapte, intalnim printre victimele cele mai
ilustre pe Jean du Chatelet, baron de Beausoleil, si pe sotia lui, vrajitoarea
Marine du Bertereau, operand amandoi sub protectia maresalului d'Effiat,
intendent al minelor sub Ludovic al XIII-lea. Cei doi soti au descoperit in
Franta, gratie acestei metode, mai multe zacaminte valoroase, exploatate spre
marele folos al tezaurului regal, numai ca rasplata le-a fost pana la urma
arestarea sub acuzatia de vrajitorie si de complicitate cu Satana, drept pentru
care au fost intemnitati amandoi, si nici macar impreuna, ci el la Bastilia iar ea
la Vincennes, unde nu se stie caror cazne ar fi fost supusi, daca nu ar fi avut
inspiratia sa moara amandoi cam in acelasi timp, din motive care au ramas o
taina pentru istorici.
Iar aceasta persecutie a continuat in Franta pana de curand, chiar si la
inceputul secolului nostru, citandu-se procese intentate de diferiti medici unor
radiestezisti care vindecasera prin metodele lor nelamurite pacienti declarati de
reclamanti drept incurabili. Evident ca de data asta nu se mai cerea arderea pe
rug a paratilor, ci era vorba numai de procese civile in care se pretindeau
despagubiri, de obicei fabuloase, dar amintim acest lucru tocmai pentru a face
mai lesne de inteles saltul urias facut de opinia publica franceza in aceasta
privinta, un salt cu atat mai important cu cat francezii sunt extrem de

refractari la tot ce e nou, cu exceptia catorva domenii printre care se numara si
moda si care le-au facut faima de popor receptiv. Faptele legate de schimbarea
de optica asupra radiestezistilor sunt cu atat mai elocvente cu cat biserica
romano-catolica a renuntat de aproape doua sute de ani sa-i mai persecute pe
practicienii acestei arte, considerand ca la mijloc nu este lucru diavolesc. Iar
daca fulgerele aruncate odinioara de preoti asupra acelor nefericiti si anatemele
cu care erau stigmatizati au ramas de domeniul trecutului, acest fapt se
datoreste unor minti luminate din randul clerului francez, care au inteles ca la
mijloc nu sunt practici oculte ci pur si simplu niste lucruri pe care nu le poate
intelege sau face oricine si care nu pot fi osandite numai pentru asa ceva. Sa
ne amintim interventia facuta la Vatican, cu putine decenii in urma, de un
prelat de prestigiul cardinalului Tisserant, caruia ii apartine o fraza
memorabila: „Daca stiinta contrazice ce stim noi despre Dumnezeu, asta nu
inseamna ca stiinta greseste".
Aceasta arta, radiestezia, este pe cale de a dobandi drept de cetatenie deplina
in vecinatatea stiintelor clasice, carora nimanui nu-i trece prin minte sa le
tagaduiasca legitimitatea, iar unul din autorii acestei stari de lucruri este
stralucitul fizician si totodata remarcabilul radiestezist Yves Rocard, profesor la
College de France si seful catedrei de fizica de la scoala Normala Superioara
din Paris. Cartea scrisa de el cu ceva timp in urma, purtand numele incitant
de Cumpana fantanarului, e drept ca nu a fost deocamdata tradusa in
englezeste, dar a fost in schimb tradusa in ruseste si tiparita la Moscova in
excelente conditii grafice, astfel incat in prezent, la bordurile unor avioane
anume, geologii rusi strabat in lung si-n lat imensa lor tara si reusesc sa
localizeze unul dupa altul, cu micile cumpene, tot felul de zacaminte de care
pana acum habar nu avea nimeni, minerale rare si extrem de necesare si, in
numeroase randuri, chiar si vestigii arheologice care nu fac obiectul cercetarii
lor, e adevarat, dar sunt semnalate imediat specialistilor din acest domeniu,
care de catva timp au de lucru pana peste cap.
in Europa, Mecca radiestezistilor se afla pe o mica straduta pariziana sufocata
de furnicarul de turisti dintre luxosul foburg Saint-Honore si arcadele strazii
Rivoli. Straduta aceasta poarta un nume cum nu se poate mai potrivit, strada
Saint-Roch, de la celebrul calugar canonizat pentru curajul lui extraordinar si
pentru ravna crestineasca de a-i ingriji fara preget pe bolnavii de ciuma,
sfidand astfel moartea si puterile intunericului. Inima acestei stradute este o
casa veche avand la parter o pravalie cu aspect medieval, care poarta numele
de Casa radiesteziei, unde cuvantul radiestezie trebuie luat ca termen generic
cuprinzand si arta fantanarului dar si stiinta detectarii radiatiilor care emana
dintr-o sfera situata deasupra campului electromagnetic. Cuvantul acesta pare
a fi fost compus de un preot, abatele Bouly, care s-a folosit de limba latina

pentru a desemna radiatiile si de elina pentru numirea sensibilitatii.
Radiestezie ar insemna, prin urmare, „sensibilitate la radiatii".
Biblioteca acestei institutii, aflata in prezent la o varsta venerabila si condusa
in ultima jumatate de secol de Alfred Lambert si de sotia sa, contine un numar
impresionant de carti printre care se detaseaza in special cele cateva zeci de
lucrari privitoare la radiestezie in general, pe teme ca aflarea izvoarelor de apa,
cautarea obiectelor pierdute sau redobandirea sanatatii. Iar numele celor care
semneaza aceste lucrari sunt de natura sa puna pe ganduri pe neincrezatori,
fiindca e vorba de clerici dintre cei mai respectati ai bisericii catolice, de
aristocrati din cele mai vechi familii ale Frantei, cum ar fi ilustrul fizician
contele Henry de France, parintele televiziunii in culori, sau contele Andre de
Belizal, fizician de larga reputatie, ca sa nu mai vorbim de numerosii medici,
multi dintre ei figuri proeminente ale vietii medicale din Franta, autori ai unor
tratate fundamentale in domeniile cele mai diferite ale medicinei.
Am putut admira si noi aici vitrinele lucrate cu nesfarsita migala in acaju cu
incrustatii delicate de alama si bronz, adevarate bijuterii, menite sa
adaposteasca tot felul de aparate ce izbesc prin ciudatenia lor, unele cat se
poate de simple, altele mult mai complicate, aparate concepute pentru
captarea, amplificarea si ghidarea radiatiilor binefacatoare sau pentru
protejarea impotriva celor daunatoare. in general, aparatele acestea adunate
aici intr-un adevarat muzeu sunt folosite de medici din toate colturile lumii in
scopul stabilirii cu mare precizie a diagnosticelor sau al tratarii pacientilor lor,
desi, cercetandu-le pe toate cu multa bagare de seama, observam ca toate au
acelasi numitor comun, mica pendula prezenta in alcatuirea fiecaruia din ele,
de la cel mai simplu la cel mai sofisticat. Pendula aceasta, de dimensiuni
diferite de la caz la caz, este confectionata din materialele cele mai neasteptate,
fildes, jad, cuart sau cristal, desi am primit asigurari ca acest fapt nu are
absolut nici o importanta, deoarece oricare ar fi materialul din care este
confectionata greutatea respectiva, atarnata la capatul unei sfori sau chiar al
unui lant mai subtire, eficacitatea instrumentului este la fel de ridicata, cu
conditia, bineinteles, ca toate manevrele sa fie efectuate corect, ceea ce nu e
chiar asa de greu pe cat s-ar crede la prima vedere.
in Statele Unite, desi optica este in general nefavorabila acestei discipline
despre care se stie totusi destul de putin, se inregistreaza insa si un interes ce
nu trebuie trecut cu vederea. Un specialist ca Zaboj V. Harvalik, doctor in fizica
si consilier stiintific la o agentie speciala a armatei americane, creata anume
pentru realizarea unor materiale si echipamente militare ultramoderne, si-a
parasit postul acesta exceptional retribuit pentru a se putea consacra pe deplin
unor cercetari proprii, din care nu lipseste si radiestezia. in special il preocupa
modul in care fenomenele ce tin de aceasta disciplina se pot explica printr-o

teorie fizica, fiindca dr. Harvalik nutreste convingerea ferma ca la mijloc nu este
absolut nici o vrajitorie, ci doar fenomene pe care stiinta deocamdata nu le
poate explica tocmai din cauza insuficientei studieri a acestora. Cum
rezultatele acestor cercetari personale l-au impus in scurt timp atentiei
radiestezistilor americani, dr. Harvalik a fost ales presedinte al Comitetului de
cercetari al Societatii americane de radiestezie, in care calitate se straduieste sa
demoleze prejudecatile care de atata timp fac din aceasta disciplina absolut
stiintifica un soi de sarlatanie sau, si mai rau, o practica foarte apropiata de
magia neagra.
in laboratorul lui din Virginia, el s-a consacrat mai intai unor teste extrem de
meticuloase care i-au permis sa observe pentru prima oara in lume un fapt
care pana atunci nu fusese niciodata evidentiat in aceste practici: radiestezistii
reactioneaza in grade de sensibilitate diferite la radiatiile electromagnetice
polarizate, la campurile magnetice care alterneaza artificial, cu frecvente
incepand cu un milion de cicli pe secunda, si la campurile magnetice ale unui
curent continuu. Harvalik este ferm convins ca radiestezistii sunt sensibili in
special la variatiile campului magnetic, fie ca se afla in cautarea unor panze de
apa subterane, de canale vechi si uitate sau de cabluri, fie ca vor sa descopere
tunele sau anomalii de ordin geologic.
Cu toate acestea, radiestezia pare sa depaseasca destul de mult simplul cadru
al descoperirii panzelor de apa freatica sau a curentilor magnetici considerati a
fi insotitorii unor cursuri de apa. intr-un sens mult mai larg, acest termen
desemneaza de fapt cautarea, indiferent de obiectul acestei cautari. Vrem sa
exemplificam aceasta afirmatie cu prezentarea unui fapt de-a dreptul incredibil,
asupra caruia noi insine am fi avut indoielile cele mai serioase daca nu ar fi
fost intarit de mai multi martori oculari, oameni demni de toata increderea, cei
mai multi dintre ei ofiteri de cariera. Fostul presedinte al Societatii
radiestezistilor din Statele Unite, ofiterul de marina John Shelley, aflandu-se
prin 1972, cu putin inaintea sfarsitului sau prematur, la niste antrenamente
speciale, impreuna cu cateva zeci de camarazi de-ai sai, la baza aeronavala din
Pensacola, statul Florida, a fost tinta unei farse usturatoare pe care i-au
pregatit-o mai multi dintre acestia: stiind ca in cutare zi avea sa se prezinte la
baza un agent comercial care urma sa primeasca de la John Shelley un cec cu
o suma importanta, in dimineata zilei respective i-au sterpelit carnetul de
cecuri si i l-au ascuns intr-o hardughie cat toate zilele, aproape abandonata,
aflata intr-un colt foarte putin frecventat al imensei baze si numarand aproape
doua sute de birouri dispuse de o parte si de alta a unor coridoare
intortocheate. Sa precizam ca, in conformitate cu declaratiile ulterioare ale
unora din ei, le-ar fi fost si lor foarte greu sa mai nimereasca exact biroul cu
pricina, asa ca au fost nevoiti sa-si faca o schema ca sa poata in final ajunge

acolo cand ii vor inapoia, in sfarsit, carnetul de cecuri camaradului lor. Numai
ca, la sosirea agentului, victima acestei pacaleli copilaroase, dupa ce a
constatat ca ratacise carnetul de cecuri, a scos cumpana de care nu se
despartea niciodata si, cu ajutorul ei, a mers intins la cladirea cu pricina,
urmat de tot alaiul de pacalici care incepeau sa se simta acum ei pacalitii si,
ajungand la etajul al doilea, s-a dus glont la biroul in cauza si a cautat exact
intr-un dulap vechi si hodorogit unde, sub un teanc de hartoage fara
importanta, statea ascuns carnetul disparut. „Chestia asta ne-a facut pe toti sa
ramanem de-a dreptul tampiti - marturiseste unul din martorii acestei scene si eram toti oameni in toata firea, ofiteri de marina si de aviatie, multi dintre
noi ingineri sau chiar doctori in fizica sau in tehnologie navala ori aerospatiala
de varf, dar, ma credeti sau nu, toti ne-am facut cruce si ne-am scuipat in san
pe chestia asta, ba unii chiar au sters-o numaidecat. Noi ziseseram sa-i facem
batranului John una s-o tina minte cate zile o mai avea, si cand colo ne-am
trezit noi cu coada intre picioare. Eu unul sunt licentiat in stiinte biologice si
doctor in fizica, inginer in tehnologie navala, dar nici acum nu-mi explic ce s-a
intamplat. Aici stiinta tace."
Gordon McLean, chimist de forta, cercetator cu exceptionale rezultate la firma
Pine State By-Product din Portland, statul Maine, este un om extrem de activ in
ciuda venerabilei sale varste de optzeci de ani si este oricand dispus sa
insoteasca un musafir neincrezator pana la farul pazei de coasta de la Portland
Head, unde, cu mica lui bagheta in mana, poate spune cu o precizie de pana la
zece minute momentul in care cutare petrolier asteptat sa soseasca isi va face
aparitia la orizont. Precizam ca noi insine am fost martori ai unei asemenea
demonstratii, impreuna cu doi confrati de la Portland Chronicle, care pe urma
ne-au marturisit ca strecurasera in prealabil un „complice" la bordul
petrolierului, de la care primeau semnale radio cu privire la punctul precis in
care se afla vasul, astfel incat orice posibilitate de eroare sau de pacaleala este
exclusa.
S-ar parea insa ca cel mai celebru radiestezist american este Henry Gross, tot
din Maine si el, despre care Kenneth Roberts, cunoscutul autor de romane
istorice, a scris prin anii '50 trei carti care s-au bucurat in toata America de un
succes nebun, desi publicul vedea aici, infiorat, ceva foarte suspect. Ca si
confratii sai francezi, Gross lucreaza mai ales cu hartile. Instalat la masa din
bucataria casei lui, in fata unei harti a Insulelor Bermude, considerate de toata
lumea ca nelocuibile in cea mai mare parte, din cauza lipsei de apa, el a pus
degetul exact pe cateva puncte, unde, sustinea el, s-ar gasi panze bogate de
apa freatica. Un intreprinzator care avea bani de aruncat pe prostii a cumparat
ieftin o mare suprafata in locurile acelea sterpe si s-a apucat sa foreze, gasind
intr-adevar apa, ceea ce i-a permis sa faca imediat rost de credite masive cu

care a ridicat la iuteala cateva hoteluri de lux. Afacerea este astazi
nemaipomenit de prospera si turistii curg garla, dar Gross tot n-a fost, nici
dupa asta, luat prea in serios, in ciuda celebritatii sale. Sa amintim in treacat
ca Henry Gross nu a pus in viata lui piciorul in Insulele Bermude.
Pentru fizicieni ca Harvalik, de exemplu, fortele care intra in joc in cazul
radesteziei pe harta sunt cu totul de nepatruns, parand a nu avea in nici un
caz vreo legatura cu momentele magnetice pe care se bazeaza radiestezia pe
teren. Este evident si nu poate fi contestat faptul ca radiestezistul contacteaza
anumite surse de informatie in masura sa-i furnizeze indicatii asupra unor
regiuni sau sectoare limitate, foarte departate de locul unde se afla el insusi.
Rexford Daniels, proprietarul unei firme de consultanta in domeniul
interferentelor, care functioneaza in orasul Concord din statul Massachusetts si
care cerceteaza aceste probleme de aproape o jumatate de secol, este unul din
primii specialisti in domeniu care au atras atentia asupra posibilei nocivitati
pentru om a proliferarii emisiilor electromagnetice, care se suprapun unele
altora. El este convins ca in univers exista o anumita forta globala inteligenta,
capabila sa furnizeze raspunsuri. Dupa opinia lui, aceasta forta actioneaza
intr-un spectru foarte larg de frecvente, care nu sunt neaparat legate de
spectrul electromagnetic, existand totodata si posibilitatea unor interactiuni
intre frecventele acestei forte si activitatea mentala a omului. Pentru el,
radiestezia ar putea fi definita pur si simplu ca un sistem de comunicare
extrem de util, desi inca insuficient cunoscut, astfel incat, precizeaza el, cel
mai important ar fi pentru noi sa verificam sistemul acesta sub toate aspectele.
Tehnica radiestezista, cu totul aparte folosita pentru detectarea gradului de
prospetime a alimentelor si pentru stabilirea vitalitatii lor, a aflat-o inginerul
francez Andre Simoneton de la un prieten al sau, Andre Bovis, un om plin de
ciudatenii, cazangiu de meserie si foarte pirpiriu la trup, mort in timpul celui
de-al doilea razboi mondial, dar nu pe campul de lupta ci in pat, acasa la Nisa,
din cauza tuberculozei. Cazangiul Bovis era un om foarte citit si se vorbise la
un moment dat destul de mult despre niste experiente ale lui din cale-afara de
stranii, cu niste piramide construite cu respectarea stricta a proportiilor
piramidei lui Keops, care si ele dovedisera aceeasi insusire tulburatoare:
deshidratau si mumificau in mod absolut inexplicabil orice animale moarte,
fara sa le ingaduie sa se descompuna, fenomenul fiind cel mai vizibil daca
aceste cadavre erau asezate in punctul care corespundea Camerei Regilor din
piramida lui Keops sau in altul, corespunzator mijlocului coridorului situat la
granita dintre prima si a doua treime a inaltimii piramidei, adica exact locurile
in care s-au gasit mumii in piramida lui Keops.
Principiul fundamental al teoriei lui Bovis era ca pamantul este parcurs de
curenti magnetici pozitivi, care se deplaseaza de la nord la sud, si de curenti

magnetici negativi, care se deplaseaza de la rasarit spre apus. El considera ca
acesti curenti sunt captati de absolut orice corp aflat pe suprafata pamantului
si ca toate, fara exceptie, sunt polarizate mai mult sau mai putin in cazul in
care se afla asezate in pozitia nord-sud, diferentele de polarizare venind numai
din diferentele de forma si de consistenta. in corpul omenesc, de exemplu,
acesti curenti ar fi patrunzand printr-un picior, iesind prin varful mainii situate
de partea cealalta, iar acest fapt e valabil, spunea Bovis, si pentru curentii
pozitivi si pentru cei negativi. in acelasi moment, curentii cosmici venind din
afara Terrei patrund in trup prin cap si sunt eliminati prin mana si piciorul
neafectate de curentii terestri, surplusul de curenti cosmici putand fi eliminat
si prin ochii deschisi. Acest ultim amanunt a fost, pare-se, confirmat cel putin
partial de cercetari ulterioare, care au stabilit ca in cazul persoanelor care au
darul de a hipnotiza, e vorba de o emanatie foarte puternica de curenti
electromagnetici care este limpede ca nu sunt in intregime produsi in organism,
ci captati din alta parte, astfel incat hipnotizatorul nu face decat oficiul de
captator si redistribuitor al acestora, in directia voita de el. Sa amintim aici
experientele efectuate de John M. Dale din Cleveland, statul Ohio, pe serpi,
cunoscuti pentru puterea lor de a-si hipnotiza victimele mici, mai ales pasarele
si soareci. Implantandu-le serpilor sub piele, in apropierea capului, minuscule
pile electrice, de tensiuni sub 0,05 volti, profesorul Dale a constatat ca acestia,
chiar morti de foame, isi pierdeau orice putere de hipnoza, in timp ce altii,
carora li se implantasera obiecte de aceeasi forma si cu aceeasi masa dar fara
proprietati electrice, ramasesera neinfluentati si vanau la fel ca inainte.
Explicatia data de cercetator si acceptata ca singura posibila a fost ca existenta
curentului electric, chiar de minima intensitate, tulbura grav capacitatea
sarpelui de a hipnotiza.
Tot Bovis a afirmat cel dintai ca orice corp care contine apa, prin urmare
aproape toate organismele vii, acumuleaza acesti curenti si ii pot iradia apoi
intr-un ritm mai lent. Pe masura ce curentii acestia sunt eliminati din
organism, actionand si reactionand fara incetare impotriva altor forte
magnetice care salasluiesc in corp, ei sunt detectabili de micul pendul al
radiestezistului. Astfel, corpul omenesc devine un adevarat condensator
variabil si actioneaza ca detector, selector si amplificator de unde scurte si
ultrascurte, facandu-ne sa vedem in asta o legatura intre electricitatea animala
a lui Galvani si cea inanimata a lui Volta.
Bovis considera ca pendulul poate fi folosit si ca detector de minciuni, iar asta
cu mult timp inainte ca in Statele Unite sa se gandeasca cineva la un asemenea
aparat. Dupa parerea lui, atunci cand cineva spune adevarul despre cutare sau
cutare subiect, radiatiile nu sunt afectate si prin urmare nici pendulul. Daca
insa cel in cauza minte, atunci lungimile de unda se modifica brusc, devenind

mai scurte si negative, ceea ce face ca pendulul sa capete imediat o miscare
absolut caracteristica, pe care un radiestezist cat de cat experimentat o
identifica si o interpreteaza fara gres.
Tot el a pus la punct un pendul intrucatva diferit de cele obisnuite, realizat,
dupa cum spunea el, pe baza principiilor folosite in Egiptul de pe vremea
faraonilor. Pendulul acesta, astazi piesa de muzeu in Casa radiesteziei din
strada Saint-Roch din Paris, este realizat din cristal, cu un punct metalic fix, si
atarnat de un cordon dublu, de matase rosie si violeta. I-a dat acestui
dispozitiv numele de „pendul Paradiamagnetic", din cauza sensibilitatii lui
deosebite la obiectele care sunt atrase sau respinse de un magnet. Celor din
prima categorie cum ar fi cele din fier, cobalt, nichel, magneziu, crom sau titan,
el le-a dat numele de „paramagnetice", iar celorlalte - cuprul, zincul, plumbul,
cositorul si alte metale neferoase, le-a spus „diamagnetice"'. Prin asezarea intre
radiestezist si pendula a unui solenoid conectat la o sursa de curent, el
ajungea sa zareasca, dupa propriile lui afirmatii, curenti slabi, asemanatori
celor emanand dintr-un ou nefecundat. Rolul celor doua cordoane de matase,
unul rosu si celalalt violet, era de a spori sensibilitatea pendulului, pornind de
la faptul ca vibratiile luminii rosii sunt aceleasi cu vibratiile atomice ale
fierului, care sunt paramagnetice, in timp ce acelea ale luminii violete coincid
cu vibratiile cuprului, prin excelenta diamagnetice.
Bovis a mai observat si o alta aplicabilitate a pendulului sau, de data asta una
cat se poate de practica: determinarea vitalitatii intrinseci si a gradului de
prospetime la diferite alimente, masurate prin invelisurile lor protectoare
datorita puterii radiatiilor emise. Pentru a putea masura diferitele frecvente ale
radiatiilor, Bovis a realizat un instrument pe care l-a numit biometru, adica
masurator al vietii sau mai bine-zis al vitalitatii, un instrument extrem de
simplu, care nu se deosebeste de cumpana fantanarului decat printr-o rigla
gradata atasata la un capat. Gradatiile acesteia Bovis le-a stabilit in mod
absolut arbitrar, dupa sistemul zecimal, mergand de la zero la zece mii de
angstromi, in stare sa masoare si micronii, adica miimile de milimetru, si
angstromii, care sunt de o mie de ori mai mici.
Asezand un fruct, o leguma, un ou, o bucata de carne sau orice alt aliment la
una din extremitatile biometrului sau, Bovis putea calcula gradul de vitalitate a
produsului in functie de schimbarea de directie a cumpenei, care indica un
anumit punct de pe rigla, operatiunea fiind prin urmare de o simplitate
dezarmanta si, din cate au relevat cercetarile ulterioare, si de o precizie
remarcabila.
Tot dupa teoria lui Bovis, radiatiile oricarui obiect sunt la un moment dat
limitate de campul teluric general care inconjoara obiectul, astfel incat ele pot fi
masurate tocmai datorita acestui fapt. Radiestezistii sustin in unanimitate ca,

daca luam doua obiecte oarecare din acelasi material si avand aceeasi masa si
le asezam la o distanta de aproximativ un metru unul de celalalt, acestea vor
crea instantaneu un punct de intalnire a campurilor lor magnetice, punct
foarte usor de detectat cu ajutorul pendulului. inlocuind unul din obiecte cu
altul mai mare, insa tot din acelasi material, punctul de intalnire a campurilor
magnetice se va deplasa automat spre obiectul mai mic, cu o distanta
proportionala cu diferenta de masa aparuta.
Experimentand si el biometrul lui Bovis, Simoneton a observat ca alimentele
care emit intre 8000 si 10000 de angstromi; inregistrati cu ajutorul acestuia,
dau o remarcabila viteza de oscilatie a pendulului de 400-500 de revolutii pe
minut, pe o raza de optzeci de milimetri. Cele care emit numai intre 6000 si
8000 de angstromi provoaca o scadere usor neproportionala a oscilatiei, care se
situeaza in aceste cazuri la ritmuri intre 300 si 400, cu o raza de saizeci de
milimetri. Laptele pasteurizat si carnea, ca si legumele fierte prea mult, care
ajung sa emita sub 2000 de angstromi, detectati precis cu alte mijloace, nu mai
impresioneaza pendulul, care ramane inert.
Lucrand la realizarea unor tabele de corespondenta intre gradul de vitalitate a
alimentelor si gradatiile de pe rigla, Simoneton a trebuit sa cerceteze amanuntit
si lucrarile altor specialisti, astfel incat, citind cartile lui Kervran, l-a cunoscut
personal pe acesta si i-a prezentat rezultatele cercetarilor lui, bazate pe cele ale
lui Bovis. Kervran a fost foarte impresionat si a scris o prefata la cartea lui
Simoneton Radiatiile alimentelor, in care scrie: „Cumpenele folosite de
radiestezisti detecteaza niste lungimi de unda de o natura si de o provenienta
despre care noi nu stim nimic, dar simplul fapt ca le putem masura are o
imensa valoare practica".
Aprofundand studiul unor chestiuni legate de aceasta problema, Simoneton a
ajuns si la lucrarile lui Lakhovsky, din care a tras concluzia ca celulele
nervoase ale omului pot nu numai sa capteze lungimi de unda, ci si sa le
emita. Orice receptor trebuie sa intre in rezonanta vibratorie cu emitatorul ale
carui unde vrea sa le capteze. Lakhovsky face o comparatie cat se poate de
plastica, folosindu-se spre exemplificare de un fapt din domeniul acusticii: in
cazul a doua piane perfect acordate, asezate unul langa altul, o nota produsa
de unul face sa vibreze in celalalt exact coarda corespunzatoare notei
respective.
Cei mai multi radiestezisti sustin ca principalul punct receptor al corpului
uman s-ar afla situat in regiunea plexului solar, fapt ce pare sa fie confirmat de
descoperiri ulterioare, apatinand lui Harvalik.
in scopul de a proteja corpul omenesc de adevaratele furtuni de radiatii in
mijlocul carora se afla in permanenta, acesta a realizat un ecran magnetic
foarte eficace pe care l-a indoit in asa fel incat sa obtina un cilindru cu doua

straturi care putea fi petrecut peste cap, ajungand sa protejeze capul, umerii,
bustul si soldurile. Bineinteles ca acest paravan circular putea fi fixat la o
anumita inaltime, lasand libere, dupa voie, zonele inferioare ale corpului.
tinand acest cilindru deocamdata numai in jurul capului, Harvalik s-a
deplasat, legat la ochi, pe o suprafata neteda pardosita cu materiale cunoscute
ca avand proprietati radioactive, simtind reactii puternice, sub forma unor
furnicaturi aproape dureroase in piept, in abdomen si in bazin.
Repetand experienta cu capul lasat liber dar cu umerii acoperiti, senzatiile fura
absolut aceleasi si locurile in care apareau ramasera identice. Ramanand pe
suprafata radioactiva respectiva si coborand lent ecranul circular, Harvalik
observa ca senzatiile incetau brusc, in toate punctele din cazurile anterioare, in
momentul cand ecranul ajungea sa acopere zona cuprinsa intre a saptea si a
douasprezecea coasta. „Aceste masuratori - declara el - ne duc cu gandul la
existenta unor puncte sensibile la radiatii, situate in regiunea plexului solar.
Nu este cu totul exclusa nici existenta celor considerate ca exista in cap sau
chiar in creier, numai ca acestea sunt cu siguranta mult mai putin sensibile."
Bovis considera ca nu cumpana capteaza radiatiile, ci dimpotriva, acestea
patrund intai in nervii aflati in brat si sunt apoi amplificate de cumpana, care
astfel intra imediat in vibratie. Fara indoiala ca acest punct de vedere nu este
decat in parte eronat, intrucat s-au facut de nenumarate ori experiente cu
cumpana atarnata de diferite obiecte, in acelasi punct si in prezenta acelorasi
stimuli, cumpana nu intra in vibratie decat in mana radiestezistului, in caz
contrar ramanea inerta. Ca undele sunt captate tocmai de nervii aflati in brat e
un fapt deocamdata discutabil fiindca alti radiestezisti sustin ca ele sunt
captate in realitate de un alt receptor, situat in aceeasi regiune a plexului solar,
nu in brat. si se pare ca aceasta corectare adusa de ei afirmatiei lui Bovis este
justificata, intrucat acoperindu-se toracele si abdomenul radiestezistului cu un
ecran de mumetal, material dovedit ca cel mai eficace in materie de blocare a
oricaror radiatii cunoscute, acesta nu mai putea sa lucreze cu pendulul.
Dimpotriva, daca ecranul protejeaza numai capul, nu exista nici un
impediment.
Daca Bovis fusese consierat sarlatan sau, in cel mai bun caz, descoperitor al
unor curiozitati amuzante si atata tot, in ochii lui Simoneton, inginer cu o
pregatire temeinica in materie de mecanica si de electricitate, lucrurile aveau o
cu totul alta valoare. Spuneam ca Simoneton a reusit sa aplice sistemul lui
Bovis la stabilirea gradului de prospetime si de vitalitate a alimentelor, dar
lucrul cel mai important este faptul ca el a elaborat, dupa lungi si minutioase
cercetari, o tabela de corespondente intre nivelul radiatiilor emise si valoarea
nutritiva a diferitelor categorii de alimente, constand in continutul de vitamine,
de proteine si de saruri minerale. Laptele proaspat muls, de exemplu, are o

medie de peste 6500 de angstromi, dupa douasprezece ore pierde circa
patruzeci la suta din aceasta valoare, iar dupa alte douasprezece, deci dupa o
zi si o noapte, ramane cu numai o zecime din valoarea initiala. Fiert imediat
dupa muls, isi pierde practic orice putere de emisie. La fel stau lucrurile cu
legumele fierte, cu fructele conservate sau cu sucurile de fructe. Sucul de
usturoi, considerat aproape in unanimitate de medici a avea calitati de
adevarat panaceu, o data pasteurizat in vederea conservarii, se coaguleaza
asemenea sangelui mort iar nivelul radiatiilor sale naturale scade de la 8000,
cat are in stare proaspata, la zero.
in cazul legumelor si al fructelor deshidratate lucrurile stau insa cu totul altfel.
Daca fierberea duce la pierderea capacitatii radioactive, in lipsa careia
proteinele ramase partial in alimente si sarurile minerale, neafectate, par a nu
mai putea fi asimilate corect de organism, simpla deshidratare elimina toate
aceste neajunsuri, intrucat fructele si legumele deshidratate isi pastreaza
vitalitatea neatinsa, iar carnea uscata, chiar si conservata prin fum, are exact
acelasi nivel de radiatii pe care il avea atunci cand a fost supusa acestui mod
de conservare. Mai mult decat atat, cu legumele si cu fructele deshidratate se
intampla un lucru absolut inexplicabil: supuse deshidratarii la cateva ore bune
dupa ce sunt culese, deci cand si-au pierdut aproape o treime din valoarea
radioactiva, si tinute apoi in apa timp de douazeci si patru de ore, acestea emit
la fel de intens ca in momentul cand au fost culese. Fructele conservate prin
fierbere sub forma de compoturi, dulceturi, gemuri sau peltele, raman definitiv
inerte. Apa, in schimb, se dovedeste a avea insusiri neasteptate: chiar daca
emite sub nivelul ei obisnuit, se revitalizeaza prin amestec de mici cantitati de
saruri minerale sau chiar in simpla prezenta a plantelor, a oamenilor sau a
altor vietati. in unele cazuri, apa poate emite pana la 14000 de angstromi, cum
stau lucrurile, de exemplu, cu apa din regiunea Lourdes, din Pirineii francezi.
Tanarul de origine ceha Jan Merta, despre care s-a mai vorbit in paginile
acestei carti, sustine ca simplele coji de legume sau fructe, in special cele de
mere si de pere, tinute o noapte in apa obisnuita, de la robinet, o imbogatesc
cu vibratii benigne si o transforma intr-un adevarat aliment, cu valoare
nutritiva mai ridicata decat cea a cojilor respective.
in cartea sa Radiatiile alimentelor, Simoneton stabileste patru mari categorii.
Prima dintre acestea cuprinde acele alimente a caror lungime de unda o
depaseste pe cea umana, de 6500 de angstromi, ajungand uneori pana la
10000 sau chiar mai mult. in aceasta categorie intra in special fructele, care
variaza intre 8000 si 1000 de angstromi atunci cand ajung la maturitate,
precum si cele mai multe dintre legume, insa atentie, este vorba numai de
fructele si de legumele proaspat culese! Pentru ca acestea, in momentul cand
au ajuns pe tarabele din piata sau in rafturile magazinelor, au pierdut deja

cam o treime din puterea lor radioactiva, iar cand ajung pe mesele noastre
lucrurile stau si mai rau. Iar daca le mai si fierbem, nu mai e cazul sa ne
asteptam de la ele la mare lucru.
Simoneton a studiat mult timp aceasta chestiune si a ajuns la concluzia ca
degradarea radioactiva a fructelor si a legumelor este un fapt indiscutabil, legat
in primul rand de factorul timp. Fructele practic mustesc de radiatii solare
situate intre infrarosu si ultraviolet, puterea lor radioactiva crescand treptat
pana in momentul ajungerii la maturitate, pentru a descreste apoi tot treptat,
ajungand la zero in momentul inceperii putrefactiei, proces ce pare a avea o
legatura mai stransa decat s-ar crede tocmai cu radioactivitatea, date fiind
punctele discutate anterior, din piramida lui Keops sau din piramidele
miniaturale ale lui Bovis. Banana, de exemplu, are, in conditii normale de
pastrare un stadiu de vitalitate de douazeci si patru de zile intre momentul
culesului si cel al declansarii procesului de putrefactie, insa dupa primele opt
zile isi pierde practic calitatile. Vibratiile ei incep sa creasca in momentul cand
este verde, ajung la punctul maxim cand fructul s-a ingalbenit, deci in
momentul coacerii, incepand sa descreasca vertiginos imediat dupa cules si
reducandu-se la zero in momentul cand pe coaja apar primele pete de culoare
inchisa. Legumele par a fi mult mai intelegatoare: morcovul, ceapa, telina si
usturoiul emit maximum de radiatii in stare proaspata luni de zile dupa
recoltat, astfel incat e bine sa le consumam crude, nefierte. in schimb cartoful,
care in stare proaspata emite cantitatea modesta de abia 2000 de angstromi,
ajunge la 7000 daca il fierbem si depaseste 9000 daca e pregatit la cuptor, iai
acest fenomen bizar se observa si la alte tuberculate. Spre deosebire de
acestea, mazarea, fasolea, lintea si nautul, emitand intre 7000 si 8000 de
angstromi in stare proaspata, pierd mai bine de o treime din aceste valori daca
sunt uscate si devin inerte prin fierbere. Mai mult decat atat, fierberea le face,
sustine Simoneton, grele, indigeste si suparatoare pentru ficat, lucru confirmat
si de cercetari medicale ce nu pot fi puse la indoiala. Ca sa putem beneficia de
calitatile lor in cat mai mare masura ar trebui, spune tot Simoneton, sa le
consumam crude si cat mai repede dupa recoltare, desi e limpede ca ar fi
destul de incomod. Graul atinge 8500 de angstromi si isi pastreaza aceasta
insusire remarcabila si macinat, insa integral, adica macinat de moara clasica,
fara valturi. Painea obisnuita din faina integrala urca la 9000 de angstromi si,
fapt confirmat de asemenea de cercetari medicale competente, nu este deloc
indigesta, in timp ce cea obtinuta din faina zisa alba da tulburari
gastrointestinale serioase. Uleiul de masline, chiar rafinat, si uleiurile obtinute
din floarea soarelui, soia sau rapita, insa nerafinate, au un nivel foarte ridicat,
de 8500-9000 de angstromi, care persista mult timp. Inconvenientul este ca
numai uleiul de masline poate fi pastrat nerafinat cu anii fara sa se altereze,

celelalte, daca nu sunt rafinate, avand nevoie de conditii speciale, in principal
temperaturi foarte scazute, dar valoarea lor radioactiva ramane foarte ridicata
chiar in ciuda trecerii timpului: analiza unor probe de ulei de masline vechi de
sase ani si ramas in perfecta stare a stabilit un nivel remarcabil de 7500 de
angstromi! Untul proaspat emite in jur de 8000 si il pastreaza acest nivel timp
de circa zece zile, dupa care valoarea radioactiva incepe sa scada brusc,
ajungand la zero in aproximativ trei saptamani, chiar daca a fost congelat la
temperaturi foarte joase, de minus 30° C. Pestele oceanic si crustaceele marine
de tipul crabului au un nivel excelent, de 8500-9000 de angstromi, care se
pastreaza relativ satisfacator si in cazul congelarii imediate. Dupa zece zile de
pastrare la minus 18° C, nivelul se mentine in jurul cotei de 6000, incepand
apoi sa coboare si apropiindu-se de zero dupa o luna si jumatate. Se pare ca
aici un rol important il au sarurile marine radioactive continute de tesuturile
acestor vietuitoare, intrucat pestii de apa dulce, desi au si ei un nivel admirabil
de peste 8000 de angstromi cand sunt pescuiti, isi pierd cu repeziciune
valorile, indiferent de conditiile de pastrare, ajungand la zero in mai putin de o
saptamana.
in a doua categorie de alimente, Simoneton aseaza tot ce emite, in stare de
prelucrare partiala, intre 3000 si 6500 de angstromi. Aici e vorba de oua, care
practic nu pot fi decat foarte rar consumate imediat dupa ce au fost ouate si, in
afara de asta, sunt numai in unele cazuri folosite in stare cruda, apoi uleiul de
arahide, vinul, legumele foarte putin fierte, zaharul de trestie si pestele fript
sau prajit. Un vin rosu absolut natural si de buna calitate oscileaza intre 4000
si 5000 si este net superior oricarui rachiu sau coniac, total devitalizate prin
distilare, depasind indiscutabil alte articole cum ar fi cafeaua, ciocolata lichida
sau in tablete, alte alcooluri obtinute tot prin distilare si sucurile de fructe
pasteurizate, care sunt practic complet devitalizate in urma proceselor
indelungate de prelucrare. Aici Simoneton ajunge la concluzii asemanatoare
celor ale lui Nichols: daca o sfecla de zahar proaspata are impunatorul nivel de
8500 de angstromi, zaharul brut a scazut deja la o mie iar cel rafinat,
prezentat in pungi frumos colorate in rafturile supermagazinelor, este de nivel
zero.
in privinta diferitelor sortimente de came, singurul care figureaza pe lista cu
cele mai hranitoare alimente a lui Simoneton este sunca afumata, numita si
jambon (care nu trebuie confundata cu slanina). Carnea de porc proaspata,
analizata la sacrificarea animalului, degaja in jurul valorii de 6500 de
angstromi. Sarata corespunzator si uscata apoi la fum de lemn de brad sau de
alte rasinoase, valoarea ei se ridica la 9500 - l0000 de ansgtromi. Se impune
aici precizarea, adauga Simoneton, ca e vorba de carnea pusa imediat la sarat
si apoi imediat la fum, fara uscare la vant, care ii compromite total si definitiv

gradul de vitalitate, aducand-o la starea celorlalte. Pentru ca orice alte
sortimente de carne, in afara de cazul ca cineva consuma carnea cruda imediat
dupa sacrificare, nu inseamna pentru organismul uman decat un simplu
exercitiu digestiv, acestea fiind total devitalizate, ce formeaza cea de-a treia
categorie, la un loc cu fripturile, carnatii si alte mezeluri tocate, maruntaiele de
orice fel. Tot in aceasta a treia categorie sunt incluse cafeaua, ceaiul, cacaoa,
indiferent de modul in care sunt preparate si consumate, prajiturile si toate
produsele de patiserie, branzeturile fermentate si painea alba. Cea de-a patra
categorie cuprinde margarina, conservele, alcoolurile obtinute prin distilare,
zaharul alb rafinat si faina numita alba, obtinuta la moara cu valturi.
Aplicand si la oameni aceasta metoda de masurare a lungimilor de unda,
Simoneton ajunge la concluzia ca un om in perfecta stare de sanatate degaja in
jurul a 6500 de angstromi sau chiar ceva mai mult, valoarea scazand in cazul
celor care sufera de diferite afectiuni! Fapt demn de luat in seama: fumatorii,
marii bautori si cei care consuma cantitati mari de carne, chiar daca
examenele medicale de rutina ii considera sanatosi, au o emanatie considerabil
scazuta. Cei atinsi de o forma sau alta de cancer emit cel mai putin, in
frecventa joasa de 4,875, iar asta cu mult inainte ca simptomele clasice sa
devina detectabile pentru medic. Folosirea radiesteziei in oncologie a devenit,
tocmai datorita acestui fapt, lucru obisnuit, ingaduind medicului sa identifice
cazurile de cancer cu un avans uneori de cateva luni sau aproape un an fata
de celelalte mijloace de investigatie, ceea ce a schimbat mult situatia in acest
domeniu. Se stie ca, desi incurabila, aceasta cumplita boala poate fi serios
franata sau, in unele cazuri, aproape stopata in evolutia ei, cu conditia ca
tratamentul sa fie aplicat cat mai din timp, iar acest lucru a devenit posibil in
ultimii ani tocmai gratie radiesteziei.
Conform concluziilor lui Simoneton, un om care vrea sa ramana sanatos
trebuie sa manance in special legume proaspete si in stare cruda, fructe iarasi
proaspete, deloc conservate, in special nuci, peste proaspat, toate acestea
avand o emisiune de radiatii superioara celei umane, care este situata in jurul
valorii de 6500 de angstromi. Simoneton afirma ca alimentele sarace din acest
punct de vedere, mai ales camea, folosita altfel decat afumata, si painea alba,
in loc sa furnizeze organismului energie, dimpotriva, ii provoaca un deficit grav.
La baza acestei idei pare a sta observatia aceluiasi Simoneton ca puterile
atribuite din timpuri imemoriale ierburilor, florilor, radacinilor si mai ales
scoartelor diferitilor copaci si cojilor de fructe s-ar putea sa se datoreze nu atat
continutului lor chimic cat lungimii de unda „sanatoase" in care emit si care
este benefica pentru organism.
Paracelsus datora o buna parte din uriasa sa eruditie in materie de putere
terapeutica a plantelor studierii lucrarilor inaintasilor sai europeni si mai cu

seama scrierilor vechilor intelepti din Orient, dar adevaratul mare dascal i-a
fost natura, pe care a cercetat-o el insusi . Dupa doctrina „asemanarilor
specifice" pe care a fundamentat-o acest enigmatic ganditor medieval, absolut
orice entitate inzestrata cu darul de a creste are o anumita utilitate bine
stabilita datorita structurii, formei, culorii si mirosului. El recomanda
invataceilor sai si medicilor sa se aseze pe iarba unei pajisti fara sa faca zgomot
si sa studieze atenti „mugurii care urmeaza miscarea planetelor si corolele care
se desfac tinand seama de fazele lunii, de ciclul solar sau raspunzand semnelor
primite din cine stie ce stea departata".
Un medic londonez pe nume Edward Bach a studiat amanuntit toate lucrarile
ramase de la Paracelsus si, departe de a-l considera pe acesta alchimist sau
sarlatan, s-a hotarat sa recurga la metodele terapeutice stabilite de savantul
medieval pe baza de ierburi si flori medicinale, asa ca isi parasi clientela din
Harley Street, strada celebritatilor medicale londoneze, pentru a se consacra
vindecarii semenilor sai prin mijloace mai apropiate de natura. Dupa parerea
lui de medic cu practica serioasa, cele mai multe din remediile practicate in
medicina moderna dau nefericitului pacient dureri inutile si ii fac mai mult rau
decat bine. Iar asta il hotari sa caute cai de vindecare nedureroase si mai
eficace, in stare sa vindece nu numai trupul ci si sufletul.
Ca si Paracelsus, Bach nutrea convingerea ferma ca tot ce traieste iradiaza
lumina si, asemeni lui Simoneton, si-a dat seama ca plantele erau in stare,
prin vibratiile lor, sa insufle energie vibratiilor mai slabe si mai neputincioase
ale organismului omenesc bolnav. Ca sa folosim chiar termenii lui, „remediile
pe baza de plante au capacitatea de a ne ridica nivelul vibratiilor si de a aduce
spre noi acea putere spirituala care mangaie sufletul si trupul, vindecandu-le
pe amandoua". Bach a comparat remediile elaborate de el cu efectele unei
muzici frumoase, cu inmanuncherea unor culori placute si odihnitoare sau cu
orice alt fapt care tine de inspiratia estetica si detine miraculoasa putere de a
stimula. Tratamentele lui nu constau pur si simplu in atacarea bolii cu
medicamente, ci in inundarea corpului cu vibratii frumoase provenind de la
ierburi si flori salbatice, a caror prezenta facea ca „boala sa se topeasca
asemeni zapezii sub puterea soarelui cald".
Myrna I. Lewis, care a semnat impreuna cu dr. Robert N. Butler o lucrare cu
multe noutati intitulata imbatranirea si sanatatea mintala, a efectuat un voiaj
la Moscova si a fost stupefiata de anumite metode despre care acum auzea
prima data in viata. in timpul sederii in aceasta tara a facut o deplasare pana
la Soci, renumita localitate balneara recomandata in special persoanelor de
varsta a treia, unde a vizitat mai multe camine de batrani si spitale de
geriatrie. Cum cei internati aici sufereau de tot felul de afectiuni fizice si
psihice, li se aplicau, fireste, tratamente, numai ca acestea nu erau nici pe

departe cure clasice, bazate pe remedii medicamentoase, ci constau in
supunerea pacientilor la vibratiile emise de cutare sau cutare flori cultivate in
sere si in inspirarea parfumurilor acestora un anumit numar de minute pe zi.
in camerele lor pacientii aveau difuzoare la care ascultau muzica aleasa cu
grija, piese simfonice de mare melodicitate sau inregistrari cu vuietul
talazurilor marii.
Teoria lui Edward Bach e simpla si concisa: bolnavul trebuie facut sa-si
schimbe optica asupra bolii sale, asa ca vibratiile estetice sanatoase il ajuta
negresit sa-si regaseasca dorinta de a se vindeca ceea ce este decisiv. El
considera ca o perioada indelungata de griji sau tensiune sufleteasca
necontenita poate face ravagii in vitalitatea normala a unui individ, aducandu-l
in situatia de a-si pierde rezistenta innascuta si de a deveni, prin urmare, o
prada usoara pentru o infectie sau pentru o maladie oarecare. De altminteri,
Bach este parintele celebrei butade „Nu exista boli, exista numai bolnavi si nu
boala trebuie tratata". El marturiseste ca pe cand se afla pe camp, in cautarea
plantelor medicinale, simtea cum toate simturile i se ascut. Cum si simtul
pipaitului devenea mult mai acut, el era in masura sa perceapa virbatiile si
forta emise de oricare din plantele care il interesau. Cum i se intampiase
odinioara si lui Paracelsus, ii ajungea si lui sa tina in palma o petala sau o
floare a cutarei plante, sau sa o aseze pe varful limbii ca sa simta in intregul
corp efectele insusirilor acesteia. Unele ii dadeau putere si pofta de viata,
umplandu-i de vitalitate sufletul si trupul, altele ii dadeau dureri, ii cauzau
varsaturi sau il umpleau cat ai bate din palme de bube insotite de febra si de o
ingrozitoare stare de slabiciune. Instinctul ii soptea ca binefacatoare cu
adevarat sunt plantele care infloresc mai tarziu decat altele, cand zilele sunt
mai lungi si soarele straluceste cu mai multa intensitate. Avea grija sa
selectioneze acele plante care i se pareau a fi cele mai reusite din specia lor, cu
flori deschise cu totul, dornice parca de viata, cu forma care i se parea lui cea
mai bine proportionata si cu culorile care ii incantau privirile prin nuantele lor.
Bach stia poate ca Paracelsus, la proprietatea sa din Hohenheim, se deda pe
vremuri unor practici care azi ne pot parea bizare dar care s-ar putea sa nu fie
deloc niste aberatii. Aduna pe placi de sticla roua diminetii si o expunea pe
urma in momentele unor anumite configuratii ale astrilor, urmarind sa obtina
incarcarea acestui delicat lichid cu energia emanata de planete in conjunctura
respectiva. Lucru care azi ne pune pe ganduri, picaturile acestea erau
administrate pe urma bolnavilor in doze homeopatice si exista dovezi
indiscutabile ca putini erau pacientii pe care acest mag nu reusea sa-i
insanatoseasca, ceea ce, de altfel, i-a si adus neintarziat faima de vrajitor si de
suflet vandut Satanei. Alta data, plimbandu-se dimineata prin iarba incarcata
de roua, acelasi Paracelsus a avut brusc intuitia faptului ca fiecare din

miliardele de picaturi din fata lui primise anumite proprietati ale plantei pe
care se formase si ca puterea soarelui ce abia rasarise actiona in fiecare
picatura, favorizand transferul acestor proprietati pana la polarizarea completa
a lichidului. Gandul lui era ca daca ar fi putut extrage in felul acesta
proprietatile terapeutice din plante, remediile astfel obtinute ar fi beneficiat de
toata puterea vindecatoare aflata intr-o stare de absoluta puritate si de
perfectiune care altminteri nu putea fi atinsa si pe care in zadar incercau s-o
castige preparatele medicinale clasice. S-a apucat prin urmare sa adune roua
de pe anumite flori, fie dupa rasaritul soarelui fie inca pe intuneric, umpland
cu ea sticlute mici.
Nu stim daca Bach a cunoscut sau nu aceste practici ale lui Paracelsus, dar
banuim ca da, fiindca e lucru sigur ca studiase in amanunt toate lucrarile
acestuia care ii fusesera accesibile, asa ca adunatul picaturilor de roua de pe
flori se prea poate sa-l fi stiut din cartile celebrului doctor din Evul Mediu.
Recurgand si el la aceleasi metode, Bach a facut statistici riguroase si a
constatat ca cele mai multe cazuri de vindecare se obtineau prin tratarea
bolnavilor cu roua culeasa dupa rasaritul soarelui. Roua primeste fara
indoiala, mentioneaza el, o anumita putere bine definita pe care o extrage din
trupul plantei iar soarele nu face decat sa accelereze acest fenomen.
Cum colectarea infimelor cantitati de roua de pe plante era extrem de
anevoioasa si dadea randament minim, Bach s-a gandit la o inovatie pe care a
introdus-o la inceput cu titlu experimental: a umplut cu apa de izvor o cupa in
care a pus cateva flori rupte de la o anumita planta. tinand timp de cateva ore
cupa in soare, si-a dat seama ca florile impregnasera apa cu vibratiile si cu
puterea plantei, conferindu-i practic aceleasi calitati pe care le-ar fi avut si
roua adunata dupa metodele de pana atunci. Pe baza acestor experiente, Bach
a elaborat treizeci si opt de remedii naturale despre care a scris o scurta
brosura in paginile careia isi expunea punctele de vedere.
si exista mii de persoane, in Anglia sau in alte tari, care marturisesc ca s-au
facut bine de tot soiul de boli numai cu picaturile doctorului Bach, dupa ce
incercasera tot felul de tratamente indelungate si costisitoare.
Tot in Marea Britanie, de data asta insa in Scotia, se afla si Alick Mclnnes, un
barbat cu fata parca mereu congestionata, care este si el in stare sa simta
radiatiile plantelor. Daca pune mana, legat la ochi fiind, pe o floare, el poate
spune fara gres lungimea de unda a radiatiilor ei, natura exacta a acestora si
proprietatile medicinale. Alick Mclnnes a petrecut treizeci de ani in India si
pentru prima oara a avut aceste revelatii pe cand se afla la Institutul Bose din
Calcutta. Acolo si-a dat seama ca plantele emit radiatii pe care omul le poate
percepe, fiind totodata sensibile ele insele la radiatiile emise de corpul
omenesc. El ne-a povestit ca la intrarea in hotelul central al Institutului Bose

se afla o luxurianta Mimosa pudica al carei aspect decorativ dadea o nota
aparte locului. Cuiva i-a dat prin gand sa-i invite pe vizitatori sa rupa cate o
crenguta minuscula din aceasta planta si sa o tina putin in mana, dupa care so introduca intr-una din masinile complicate concepute de Bose. Aceasta
reproducea pe o foaie de hartie schema fidela a vibratiilor plantei, numai ca,
atunci cand vizitatorul introducea si propria lui mana, schema vibratiilor
acesteia era practic identica cu cea a plantei, fapt ce demonstreaza ca mimoza
este atat de sensibila incat integreaza si reflecta cu maxima fidelitate radiatiile
personale ale fiecarui individ, foarte diferite de la unul la altul, ca un fel de
amprente electromagnetice.
Dupa interpretarile pe care le da Mclnnes fenomenului radiatiilor manifestat in
regnul animal si in cel vegetal, fiecare reprezentant al oricaruia din aceste doua
regnuri modifica sau tempereaza prin propria sa lungime de unda energia
fundamentala care il parcurge. Din punctul lui de vedere, absolut tot ce este
viu, pana la cea mai mica forma de materie, totul se supune acestui regim.
„Totul iradiaza lungimi de unda identificabile sub forma de sunet, de culoare,
de forma, de miscare, de miros, de temperatura si de inteligenta." Radiatiile pot
varia de la o specie la alta, de exemplu, dar cutare specie botanica va emite
intotdeauna la fel.
Mclnnes sustine ca el poate transfera radiatiile florilor in apa, unde ele persista
mai mult sau mai putin, uneori un timp foarte indelungat. Fiecare specie
botanica are o anumita perioada privilegiata pentru transferul in conditii
optime al radiatiilor sale in apa, moment situat de regula, desi nu absolut
intotdeauna, aproape de perioada de maturitate a florii, care in general
coincide cu perioadele de luna plina. Atunci cand se intrunesc conditiile
favorabile, transferul de radiatii sau de puteri, cum zice Mclnnes, se produce
instantaneu. El declara ca a observat schimbarile survenite in calitatea apei
chiar in timp ce acestea se produceau, „o experienta impresionanta, pe care nam s-o pot uita vreodata". El denumeste apa astfel rezultata „exultatie florala"
dar nu vede in ea un tratament specific pentru o anumita maladie. Apa astfel
imbogatita cu puteri noi ar fi actionat cu subtilitate asupra radiatiilor care
parcurg trupul omenesc, al unui animal sau solul insusi, iar prin acest fapt se
ridica gradul de vitalitate al omului, al animalului sau al solului in cauza.
Cand gradul de vitalitate a ajuns la nivelul necesar, boala regreseaza. Radiatiile
aflate in aceasta apa astfel imbogatita nu pot fi identificate prin nici o analiza
chimica, iar frecventa undelor emise nu poate fi depistata de nici un aparat
existent in Marea Britanie. De aceea, etichetele de pe flacoanele lui Mclnnes
cuprind, conform prevederilor legale, continutul si formula, aceasta din urma
fiind exprimata astfel: „Compozitie chimica garantata: 100% apa, fara adaos de
ierburi sau de produse chimice". Mclnnes le aminteste adeseori adversarilor sai

ca si intre otelul normal si otelul magnetizat exista, din punct de vedere chimic,
o similitudine perfecta, desi e limpede ca este la mijloc o mare diferenta, de
care isi poate da seama oricine. Astfel incat el spera ca intr-o zi stiinta sa
realizeze aparatura si metodele cu care sa se poata identifica radiatiile in
discutie.
Mclnnes este convins ca „exultatia" realizata de el poate fi folosita cu aceeasi
eficacitate in cazul unei vaci atinse de febra laptelui in Scotia, al unui barbat
suferind de astm in California sau al unei femei intepate de viespi in Noua
Zeelanda. Se poate administra nou-nascutilor chinuiti de colici intestinale,
unui stup de albine cu puietul atacat de loca, impotriva careia propolisul
albinelor este neputincios, unui capsun bolnav sau unor gaini care au mancat
boabe alterate de pe urma carora ar putea muri. Daca se stropeste pamantul
cu apa aceasta, sustine acelasi Mclnnes, calitatea, concentratia si activitatea
benefica a florei bacteriene a solului inregistreaza o crestere simtitoare. Cu
exceptia, precizeaza el, a gradinilor tratate cu substante chimice, „fiindca
polaritatea solului este in asemenea cazuri distrusa sau pe cale de a fi
distrusa, astfel incat un teren suprasaturat de ingrasaminte artificiale va
reactiona mult mai lent sau deloc la acest stimul". Opinia lui este ca aceste
picaturi de „exultatie" insufla solului o noua energie, capabila sa contracareze
bolile, chiar in cazul molimelor, precum si actiunea insectelor daunatoare.
Multi specialisti considera ca si „exultatia florala" a lui Mclnnes este doar una
din sarlataniile care au napadit secolul nostru, mai populat decat oricare altul
dinaintea lui de oameni bolnavi si deci si de profitori fara scrupule, dar de cand
a fost lansat pe piata acest produs, adica de peste un sfert de secol, mii de
oameni si-au exprimat prin scrisorile lor multumirile cele mai calduroase,
atestand in felul acesta eficacitatea acestui preparat fata de aproape toate bolile
cunsocute. Mclnnes considera ca toate formele de viata au fost create pentru a
se raspandi in armonie, dar ca omenirea si-a exercitat dominatia asupra
naturii intr-un mod atat de despotic si de inconstient incat astazi vedem cum
peste tot domneste cu autoritate tocmai lipsa oricarei armonii. Iar asta se
exprima prin boli de tot felul care ataca organismul uman, animalele si
plantele, intrucat fortele vitale care emana de la Izvorul Creatiei au suferit o
deformare care se accentueaza pe zi ce trece. Convins ca legendele despre
varsta de aur a omenirii, cand leul si mielul traiau in buna pace pe aceeasi
campie, n-ar fi chiar niste legende, Mclnnes scrie ca pe timpul cand locuia in
Uganda a avut ocazia sa vada cu ochii lui cum, intr-o zona aflata in apropierea
unor mari zacaminte de sare, sute de animale isi duceau linistite viata in
ierburile inalte, fara sa se deranjeze unele pe altele. si ceea ce e uimitor aici e
ca se aflau la un loc fiare ca pantera sau ghepardul si micutele gazele

sperioase, care in alte imprejurari ar fi rupt-o imediat la fuga, ingrozite de o
asemenea vecinatate.
in sudul Indiei, Mclnnes a avut posibilitatea sa asiste si el la straniul spectacol
pe care il constituia plimbarea de seara a lui Ramana Mohan Maharshi. Nici nu
iesea bine acesta din casa, ca o sumedenie de animale tinute legate in
grajdurile si pe sub soproanele din satul aflat la o jumatate de kilometru
distanta reuseau sa scape din capestre si din funii si sa vina in goana la fata
locului, alcatuindu-i venerabilului batran o suita impunatoare, in care mai
intrau si toti copiii de prin partea locului si nenumarati caini cu sau fara
stapan. inainte ca acest convoi sa poata ajunge prea departe, din jungla ieseau
multimi de salbaticiuni, inclusiv serpi si feline, care se alaturau procesiunii
fara sa-i deranjeze cu nimic pe ceilalti participanti care ii acceptau fara nici un
fel de formalism, in timp ce mii de pasari salbatice impanzeau cerul, dand
tuturor senzatia ca s-a intunecat brusc a noapte. Iar cine era curios sa
stabileasca si identitatea acestor zburatoare participante la cortegiu vedea ca
prepelita dolofana nu se temea sa zboare aripa la aripa cu gaia si cu vulturul
sau cu alti pradatori, astfel incat toate zburau in pace deasupra lui Maharshi,
insotindu-l la plimbare. Cand acesta isi incheia promenada si se intorcea
acasa, toate aceste vietuitoare se desparteau si ele linistite si se duceau la
treburile lor, fara sa se certe in vreun fel. Cum tot ce este creat se afla intr-o
stransa interdependenta, afirma Mclnnes, e limpede ca ceea ce afecteaza o
forma de viata le afecteaza in mod inevitabil si pe celelalte, practic fara
exceptie. „Daca provocam in mod deliberat suferinta si boala la alte fiinte vii,
nu facem in felul acesta decat sa sporim propriile noastre suferinte si boli."
Pentru ca orice creatie este afectata, sustine in continuare Mclnnes, tocmai de
boala pe care o administram animalelor in laborator, in cadrul a ceea ce noi
numim cu emfaza cercetare si experimentare a cutarui sau cutarui fapt
patologic si care nu este in realitate decat o zbatere caraghioasa si fara efect in
privinta combaterii cu adevarat a bolii. Tot ce numim noi efort creator poarta
stigmatul ingrozitoarei agonii pe care vivisectiile o aduc nefericitelor fiinte fara
aparare. Orice vindecare a unei boli, fiind rezultatul unei stiinte dobandite cu
pretul unor asemenea practici, va fi platita foarte scump, cu suferinte inca si
mai mari care vor izbucni intr-o alta parte a intregului. Tot ce a fost creat
sufera atunci cand plantele sunt cu miile arse de vii cu ierbicidele chimice care
le supun unei agonii prelungi si cumplite, pe care nu au meritat-o prin nici o
crima.
Dupa cum tot ce traieste va trebui sa plateasca pentru fiecare victima a
razboiului sau pentru fiecare fiinta omeneasca torturata intr-un lagar de
concentrare, tot asa fiintele vii, absolut toate, vor plati pentru fiecare iepuras
ucis in chinurile myxomatozei, boala pe care i-a inoculat-o omul, sau pentru

fiecare animal omorat cu placerea sportiva a vanatorii, ori pentru multimile
nenumarate de vite cuprinse de groaza mortii, care sunt macelarite cu sange
rece in abatoare, pentru ca, spune Mclnnes, „tot ce inseamna Viata este una, si
exceptie nu exista"'.
18. INSECTICIDE IRADIANTE
Simoneton isi inchipuia o zi când medicii, inarmati in loc de stetoscoape cu
receptoare ultrasensibile, vor pune diagnosticul in baza simplei examinări a
frecventelor emise de organele bolnave si isi vor vindeca pacientii
administrându-le vibratii sănătoase. si iată că ideea aceasta, care la vremea ei
a părut multora o ticneală sau in cel mai bun caz o glumă bună, pare a fi mai
aproape de realitate decât de fictiune.
Pe la finele secolului al XlX-lea, doctorul Albert Abrams, fiul unui bogat
comerciant din San Francisco, mostenind de la tatăl său o avere considerabilă
care-l făcea milionar, se hotări să o lichideze si să se stabilească in Germania,
la Heidelberg, unde să studieze medicina de avangarda. intr-o vara, aflându-se
in vacanta la Napoli, a avut ocazia sa asiste la o scena al carei protagonist era
marele tenor Enrico Caruso, care facea in fata unui grup de prieteni si
cunoscuti o demonstratie inedita: ciocnind usor cu unghia un pahar de cristal,
obtinea un sunet, o anumita nota muzicala, dupa care, dându-se câtiva pasi
inapoi, spargea tandari paharul emitând aceeasi nota, cu absoluta fidelitate.
Aceasta demonstratie l-a impresionat profund pe tânarul american, care
incepu sa se gândeasca daca nu cumva aici se ascundea un fenomen fizic inca
necunoscut si daca acest fapt nu putea fi folosit la vindecarea pacientilor sai.
Sa nu uitam ca Facultatea de medicina din Heidelberg era cunoscuta pe atunci
pentru spiritul sau receptiv fata de orice era nou, lucru care provoca,
bineinteles, nedumeriri si ostilitate.
intors la studii, unde era ferm decis sa culeaga toti laurii posibili si sa obtina
medalia de aur care se decerna absolventilor cu adevarat straluciti, Abrams
deveni unul din apropiatii profesorului Sauer, care se apucase, cu mult inainte
ca Ghiurvici sa descopere „radiatiile mitogene", sa intreprinda o serie de
experiente bizare legate de plante. Sauer ii povesti lui Abrams ca, atunci când
pusese niste arpagic, uitase câtiva bulbi neingropati in apropierea unei brazde
pline. Peste doua zile a bagat de seama ca arpagicul rasarise deja, dar ca firele
de ceapa verde aflate in partea dinspre bulbii uitati afara aratau altfel decât
cele din alte parti ale brazdei. in zilele urmatoare fenomenul deveni si mai
limpede, intrigându-l pe Sauer, care nu stia care ar putea fi explicatia exacta.
La auzul acestei intâmplari, Abrams se gândi ca putea fi vorba de radiatii de o

natura necunoscuta emise de radacinile de ceapa si isi zise ca nu era exclus sa
existe o legatura ascunsa intre acestea si paharele de cristal sparte unul dupa
altul de Caruso la Napoli.
Dupa absolvirea stralucita a studiilor de medicina la Heidelberg, Abrams se
intoarse in Statele Unite si se dedica studiului patologiei la Facultatea de
medicina a Universitatii Stanford, al carei rector avea sa devina peste un timp.
inca de pe atunci era unanim considerat un diagnostician de inalta clasa, care
stapânea admirabil arta percutiei: administrând in timpul consultatiilor
lovituri usoare si scurte diferitelor zone ale corpurilor pacientilor, el provoca
anumite rezonante in baza carora isi facea o parere precisa asupra naturii
diferitelor afectiuni. intr-o zi, cineva a lasat in functiune aparatul de
radiografiat din cabinetul sau fara ca el sa stie, iar rezonantele obtinute din
trupurile pacientilor erau mai infundate. Intrigat de aceasta constatare, el ceru
unui pacient sa se aseze in alta pozitie si observa ca nuanta aceasta a
sunetelor nu intervenea decât atunci când pacientul se afla asezat intr-o
anumita pozitie fata de axa nord-sud. Parea sa existe o legatura intre câmpul
geomagnetic si câmpurile electromagnetice ale indivizilor, asa cum observase si
Pittman in timpul experientelor sale de la Alberta asupra semintelor. Ceva mai
târziu, Abrams a avut ocazia sa constate ca acelasi fenomen se producea, chiar
si cu aparatul inchis, in simpla prezenta a unui barbat bolnav de cancer al
buzei.
Dupa mai multe luni de cercetari pe persoane afectate de diverse maladii,
Abrams ajunse la concluzia ca fibrele nervoase situate in regiunea epigastrica
reactionau prin contractii usor sesizabile la stimulii pe care li-i oferea un
aparat radiografie asezat la câtiva metri distanta, iar in cazul pacientilor atinsi
de o forma sau alta de cancer contractiile erau permanente, cu exceptia
cazurilor când bolnavul era intins pe directia nord-sud. De aici, Abrams trase
concluzia ca in primul caz contractiile se datorau unei energii radiante care
emana din aparatul cu raze X, iar in cel de-al doilea ca acelasi tip de contractii
se datora unui raspuns la reactia moleculelor traversate de vibratii care, in
totalitate, constituiau tumoarea canceroasa.
intr-o zi, Abrams il lua cu el la facultate pe valetul sau Ivor si ii ceru sa se
aseze cu fata spre vest pe estrada, cu bustul gol. Apoi incepu sa-i aplice
procedeul in care era un maestru necontestat, percutia, insistând in zona de
deasupra ombilicului si atragând atentia studentilor sa inregistreze cu
maximum de precizie sonoritatea notei obtinute in felul acesta. Apoi il invita pe
unul din ei sa puna in contact o proba de tesut canceros, pregatita din timp, pe
fruntea lui Ivor pe care el, in tot acest timp, il ciocanea fara intrerupere in
aceeasi zona de deasupra ombilicului. Toti cei de fata fura surprinsi sa
constate ca, in clipa când contactul s-a stabilit, sunetele limpezi de pâna

atunci isi schimbara total sonoritatea, capatând brusc un timbru infundat si
confuz, care disparea imediat ce contactul cu pricina era intrerupt, pentru a
reaparea imediat ce studentul il refacea. Fireste ca toti trasera aceeasi
concluzie, anume ca fibrele musculare se contractau brusc, afectând
sonoritatea normala, specifica unui organism sanatos, pentru ca imediat dupa
aceea sa se destinda si sa permita abdomenului lui Ivor sa emita din nou
sunete sanatoase! inlocuind insa tesutul canceros cu unul atins de
tuberculoza, percutia executata in zona plamânilor nu detecta absolut nici o
schimbare de nuanta sau de nota, in schimb in aceeasi zona de deasupra
ombilicului se inregistrara modificari similare ca in cazul contactului cu
tesutul canceros. Abrams nu putu sa traga de aici alta concluzie decât aceea
ca unde necunoscute inca, emise de tesuturile bolnave, puteau fi absorbite si
inregistrate cu fidelitate de corpul omenesc sanatos si sa afecteze natura
tesuturilor acestuia pe toata durata contactului.
Dupa alte câteva luni de munca intensa, Abrams fu in masura sa demonstreze
ca se produceau o serie de „reactii electronice", dupa cum le-a numit el, sub
influenta cancerului, a tuberculozei, a malariei sau in cazul existentei in
organism a streptococilor, reactii care puteau fi observate pe diferitele regiuni
ale torsului unei persoane aflate in perfecta stare de sanatate, ca in cazul lui
Ivor. Iar aceste concluzii ii obligau pe medici sa renunte la teoria atotputernica
dupa care boala ar fi un fenomen de natura celulara. Dupa opinia lui, aceasta
s-ar datora faptului ca nu celula, ci componentele ei moleculare cunosc o
alterare a structurii lor, mai exact o schimbare profunda in numarul si in
dispunerea electronilor, carora moleculele le imprima caracteristici observabile
la microscop abia intr-o faza ulterioara a evolutiei bolii. Care sunt cauzele
producerii acestei alterari? Abrams nu a putut da atunci un raspuns la aceasta
intrebare si, din nefericire, nu-l poate da nimeni nici astazi. Convingerea lui a
ramas insa aceea ca intr-o zi va fi cu putinta sa se descopere forte capabile sa
corecteze acest fenomen, pe care el il considera o aberatie intramoleculara, si
poate chiar sa il previna, impiedicând astfel declansarea bolii.
Dupa un timp, Abrams isi dadu seama ca radiatiile emise de un specimen
patologic puteau fi transmise, asemeni electricitatii, printr-un cablu de cupru,
cu conditia insa ca acesta sa nu depaseasca lungimea de 1,80 m. Atunci când
un medic neincrezator il provoca sa localizeze cu precizie focarul de
tuberculoza care il transformase din medic in pacient, Abrams ii ceru sa tina
lipit de frunte un disc de cupru, conectat printr-un cablu la un alt disc, tot de
cupru, pe care un student i-l plimba usor pe piept pâna când percutia
efectuata cu grija inregistra dintr-o data modificari de timbru. Desi nedumerit,
medicul-pacient fu silit sa recunoasca deschis ca Abrams localizase focarul de

infectie cu o precizie remarcabila, de ordinul a doi sau trei centimetri, fara
ajutorul razelor X.
Faptul ca trunchiul unui om sanatos reactiona astfel nu la unul ci la mai multe
specimene patologice, il facu pe Abrams sa se gândeasca la posibilitatea ca
intre diferitele afectiuni sa existe si diferente manifestate in lungimile de unda
ale semnalelor emise de cutare sau cutare maladie. Amintirea paharelor lui
Caruso ii staruia mereu in minte, iar faptul ca acestea se spargeau numai la
nota pe care ele insele o emiteau daca erau ciocnite usor cu unghia il facuse sa
inteleaga de ce aceia dintre studenti care nu aveau o perfecta ureche muzicala
nu erau in stare sa invete metoda percutiei, in pofida laudabilelor lor eforturi,
pe când ceilalti se familiarizau rapid cu ea si inregistrau rezultate excelente.
Acest grav inconvenient se cerea remediat printr-un aparat care sa analizeze
frecventele lungimilor de unda respective, ceea ce insemna un avantaj enorm si
pentru cei mai buni studenti, a caror ureche, oricât de fina ar fi fost, nu putea
percepe decât in mica masura deosebirile dintre sunete. Dupa luni intregi de
munca incordata, cu ajutorul profesorilor de fizica de la aceeasi universitate
Stanford, aparatul fu pus la punct si primi numele de „reflexofon". Am vazut
noi insine acest aparat, care seamana mult cu un reostat, aparat electric
utilizat ca rezistenta variabila care serveste la modificarea intensitatii
curentului. Reflexofonul lui Abrams este capabil sa emita sunete de tonalitate
variata, cu un cadran care indica cu maximum de precizie tonalitatea
respectiva, ceea ce elimina necesitatea percutarii unui anumit punct de pe
corpul pacientului si inlatura orice coeficient de hazard, chiar daca medicul
este cu totul lipsit de simt muzical.
Punerea in functiune a acestui aparat a insemnat un pas urias in dificila arta a
diagnosticarii. Era acum suficienta o simpla privire aruncata pe cadran si
pozitia acului indica fara eroare frecventa specifica bolii detectate: 55 pentru
sifilis, 58 pentru existenta unui sarcom si asa mai departe. Vrând sa verifice o
data in plus eficacitatea reflexofonului, Abrams ii ceru asistentului sau sa
amestece intre ele esantioanele, dar rezultatele ramasera si dupa aceea la fel de
precise ca inainte. Sa amintim ca si astazi reflexofonul, la aproape trei sferturi
de secol de la nasterea lui, functioneaza impecabil iar diagnosticele puse cu
ajutorul lui sunt de o precizie uimitoare.
Astfel incât e lesne de inteles ca descoperirea lui Abrams nu numai ca o lua cu
decenii intregi inaintea a tot ce se stia in aceasta privinta, dar contrazicea
multe din principiile considerate sacre de medicii de pe tot globul. „Noi, ca
medici, nu avem dreptul sa nu tinem seama de progresele inregistrate in alte
domenii ale stiintei, in special in fizica, iar a separa entitatea umana de alte
entitati ale universului fizic comporta un risc pe care constiinta noastra
profesionala nu ne ingaduie sa ni-l asumam", a declarat Abrams, numai ca cei

mai multi dintre confratii sai nu l-au inteles, asa cum avea sa se intâmple
peste nu mult timp si cu Lakhovsky sau Crile. Nici macar atunci când facu in
fata colegilor sai de breasla demonstratii practice, dovedind ca aparatul sau
permitea diagnosticarea sigura a bolii numai pe baza unei simple picaturi de
sânge a pacientului, Abrams nu avu mai mult succes, ba chiar se auzira
murmure de protest in rândurile asistentei, care considera asta ca fiind ceva
absurd sau de domeniul fantasticului. Refuzul confratilor de a accepta aceasta
tâmpenie fu categoric, desi Abrams a mai facut o demonstratie, de data aceasta
de-a dreptul stupefianta: prin reflectarea efectelor inregistrate de un reflexofon
pe un altul, dotat cu trei reostate calibrate in unitati de 10, de 1 si de 1/25, se
putea determina cu maximum de precizie nu numai natura bolii de care era
afectat pacientul in cauza, ci chiar stadiul exact de evolutie! Tot degeaba,
fiindca manevrarea atâtor dracovenii noi si nemaivazute cerea atâta bataie de
cap incât asistentii din sala au fost de-a dreptul furiosi.
Astfel incât aceasta descoperire epocala a lui Abrams a ramas aproape
necunoscuta, singurii care credeau in ea fiind stundentii sai, care, promotie cu
promotie, au parasit bancile facultatii luând cu ei si cunostintele legate de
folosirea acestui aparat atât de simplu si de usor de confectionat.
Numai ca tenacele Abrams nu s-a oprit aici cu investigatiile sale, ci a ajuns si
la alte concluzii, de-a dreptul uimitoare: examinând o picatura de sânge de la o
pacienta afectata de un cancer la sân, pe care n-o vazuse niciodata, el si-a
putut da seama la care din sânii femeii se localizase tumoarea. Consultând-o
apoi pe pacienta respectiva prin percutia efectuata asupra altei femei, perfect
sanatoase, a ajuns la aceeasi concluzie si, examinând-o apoi clinic pe pacienta,
s-a convins ca ambele concluzii anterioare fusesera exacte. Prin acelasi
procedeu, Abrams a ajuns la depistarea cu maximum de precizie a unui focar
de tuberculoza sau a oricarei alte boli, fie ca era vorba de afectiuni ale
plamânilor, fie ca focarul se afla in intestine, in vezica urinara sau in cea
biliara, intr-o vertebra sau in oricare alta parte a corpului.
intr-o zi, Abrams demonstra in fata studentilor sai reactia declansata de
sângele unei paciente atinse de malarie si, la un moment dat, se intoarse brusc
spre ei spunând: „Ia sa vedem, cred ca sunteti aici cam patruzeci de
medicinisti, prin urmare tot atâtia viitori medici si fara indoiala ca absolut toti
veti prescrie unui pacient atins de paludism cutare sau cutare medicament pe
baza de chinina. Dar ar putea vreunul dintre dumneavoastra sa ne dea o
explicatie stiintifica pentru alegerea chininei ca mijloc terapeutic?" Cum nici
unul din studenti nu se grabea sa raspunda, Abrams lua câteva cristale de
sulfat de chinina si le puse in aparat in locul probei de sânge, obtinând o nota
ce corespundea perfect celei a malariei. Dupa care aseza in recipient proba de
sânge infestat de paludism si un cristal din cele folosite anterior, invelit insa

intr-un petic de hârtie de matase. De data aceasta nota obtinuta suna nespus
de limpede, indicând o stare de sanatate perfecta, lucru imposibil, intrucât era
stiut de toti cei aflati de fata ca sângele era infestat, lucru dovedit cu numai
câteva minute inainte. Cum toti ramasesera absolut dezorientati, Abrams le
sugera ca ar fi trebuit sa se gândeasca la un lucru foarte simplu: radiatiile
emise de chinina anulau total radiatiile emise de moleculele de sânge infestat.
in aceste conditii, a adaugat el, suntem obligati sa luam in considerare ipoteza
ca efectul chininei asupra paludismului s-ar datora actiunii unei legi electrice
inca necunoscute, care trebuia sa faca deci obiectul unor cercetari intense.
Deoarece, efectuând tot in fata studentilor alte si alte experiente cu sânge
bolnav, provenind de la pacienti atinsi de diferite afectiuni, si cu antidotul
cunoscut pentru fiecare din acestea, rezultatele fura de fiecare data identice.
Sa mentionam ca noi insine am asistat la o experienta similara, convingândune pe viu de efectele mercurului asupra unei picaturi de sânge provenind de la
o persoana bolnava de sifilis.
Abrams s-a gândit ca, daca reusea sa puna la punct un emitator de unde de
genul unei statii de emisie radiofonica, in stare sa altereze caracterul undelor
emise de organismul bolnav de friguri sau de sifilis, de exemplu, arunci ar fi
fost in stare sa le anihileze la fel de eficace si fara sa mai recurga la chinina sau
la mercur.
Desi considera la inceput ca o asemenea realizare depasea net posibilitatile
tehnicii timpului, Abrams se puse pe treaba cu aceeasi indârjire pe care o
punea in tot ce facea si, cu ajutorul unui prieten pe nume Samuel O.
Hoffmann, reusi sa fabrice aparatul conceput, caruia ii dadu numele de
osciloclast, ceea ce inseamna „spargator de oscilatii", adica de unde, de la
verbul elin klazein, care inseamna „a sparge". Hoffmann, colaboratorul lui
Abrams la realizarea acestui aparat, era un inginer radiofonist considerat de
multa lume ca genial, care isi avusese zilele lui de glorie in anii primului razboi
mondial, când elaborase o metoda unica de detectare, chiar de la distante
foarte mari, a zeppelinelor germane care s-ar fi putut indrepta spre coastele
americane sa le bombardeze, metoda preluata apoi pe tacute de englezi, care
au realizat pe baza ei radarul folosit astazi practic in orice tara de pe glob.
Osciloclastul realizat de Abrams si Hoffmann emitea unde specifice capabile sa
vindece maladiile care afectau organismul uman, fie alterând fie anulând
radiatiile emise de diferite boli. Din 1919, Abrams a inceput deci sa predea
studentilor sai si folosirea acestui aparat, pe care nu numai tinerii discipoli, ci
si el insusi il considera ca tinând aproape de domeniul miracolului: nici el nu
le putea explica exact cum stateau lucrurile, important era insa ca se obtineau
vindecari certe, care puteau fi constatate pâna si de cei mai sceptici dintre ei.

in 1922, Abrams se hotari sa publice in Physico-Clinical Journal date legate de
imprejurarile care-i permisesera sa stabileasca o premiera de domeniul
fantasticului: punerea diagnosticului prin telefon, pacientul aflându-se la
kilometri intregi de cabinetul sau, unicul material fiind o picatura de sânge
prelevata de la bolnav de catre un felcer aflat lânga el si cu ajutorul careia s-au
putut masura sarcinile vibratorii la aparatele din cabinet. Acest lucru
indreptati Asociatia medicilor americani sa dea frâu liber resentimentelor
generale impotriva lui, astfel incât in organul de presa al acestui for stiintific
aparu un articol insultator la adresa lui Abrams, fiind declarat sarlatan care
injoseste nobila arta a medicinei in loc de a o sluji in mod onest, asemeni
confratilor sai. Scandalul trecu Oceanul Atlantic si ajunse pâna in Anglia, prin
intermediul lui British Medical Journal, care il raspândi si in alte tari
europene, astfel incât Europa cunoscu pentru prima oara numele lui Abrams
legat de eticheta de impostor si escroc. Degeaba se auzira si voci care luau
apararea americanului, firma asta odata pusa era greu de schimbat, chiar daca
una din aceste voci era una de indiscutabila autoritate, apartinând lui insusi
sir James Barr, stralucit profesor universitar si fost presedinte al Asociatiei
britanice de medicina, care folosea cu excelente rezultate metodele lui Abrams
in tratarea pacientilor sai: „Dumneavoastra, domnilor - scria el persiflându-i pe
redactorii de la British Medical Journal - nu prea aveti obiceiul sa citati foaia
care apare in America sub numele de Journal of the American Medical
Association, privind-o cu superioara retinere, dar acum va repeziti sa-i cântati
in struna cu atâta furie incât faptul devine suspect si ridicol. Ar fi fost de dorit
ca alegerea domniilor voastre sa cada asupra unui subiect mai acatarii decât
defaimarea unui confrate, intrucât asemenea tirade jignitoare la adresa unui
om care ar trebui sa insemne pentru dumneavoastra o eminenta autoritate, in
fata careia sa va plecati cu adânca veneratie, sunt de-a dreptul lamentabile. Ar
fi fost onest din partea unei reviste ca cea in coloanele careia publicati sa
cerceteze mai intâi adevarul, daca nu-l stie. Dupa modesta mea opinie,
doctorul Abrams este cel mai mare geniu al profesiunii noastre si in nici un caz
nu trebuie tratat astfel de niste ignoranti de teapa dumneavoastra."
Barr declara totodata ca intr-o zi „desteptii de redactori ai revistelor medicale si
desteptii de medici de peste tot vor fi nevoiti sa plece in jos nasurile lor
obraznice si sa recunoasca deschis ca teoria vibratiilor elaborata de Abrams
inseamna mai mult decât ar fi putut visa cineva vreodata, orice ar spune
despre asta pletora de imbecili care nu vor sau nu sunt in stare sa vada mai
departe de vârful nasului".
Cel mai de seama merit al lui Abrams este acela de a fi descoperit ca absolut
tot ce este materie vie este si radioactiv, astfel incât undele astfel emise pot fi
captate in spatiu, servindu-se de reflexele umane ca de detectori, si de

asemenea ca in toate cazurile de boala zonele afectate pot fi detectate cu
precizie in trupul bolnavului datorita sunetului mai infundat pe care il emit.
Abrams a murit in 1924 si, in semn de omagiu inedit, ziarul Scientific
American a publicat timp de optsprezece numere consecutiv atacuri
extraordinar de vehemente la adresa lui, insinuând in special ca raposatul
fabricase blestemata aceea de „cutie" cu care se umpluse de bani vânzând-o
unor medici fraieri care se luasera dupa insanitatile lui si care, la rândul lor,
omorau pe capete pacientii neinformati cu privire la sarlatania lui Abrams, care
facuse o avere uriasa cu escrocheria lui. Nimeni nu s-a gândit sa pomeneasca
alt lucru, de data asta adevarat, anume ca Abrams, care fusese milionar
inainte de a pleca la Heidelberg, nu numai ca nu vazuse nici un ban de pe
urma inventiei sale, dar ii scrisese deja de mai multi ani lui Upton Sinclair,
unul din putinii aparatori ai sai din presa americana, rugându-l sa faca public
faptul ca el nu cerea nici un ban din partea nici unui institut medical care voia
sa foloseasca sau sa perfectioneze „cutia" lui si ca interzicea prin testament
mostenitorilor sai sa perceapa bani de pe urma acestei inventii.
Acelasi Scientific American mai uita sa scrie despre faptul ca Abrams nu
incasase in toata viata lui nici macar un dolar drept onorariu pentru
consultatii, pe care le acorda gratuit, iar salariul sau de profesor universitar si
indemnizatia considerabila de rector al Universitatii Stanford mergeau
intotdeauna in conturile societatilor de binefacere, el traind din mostenirea
ramasa de la tatal sau.
Astfel incât tevatura stârnita in jurul acestei asa-zise escrocherii a speriat de-a
dreptul pe multi medici si le-a taiat cheful de a incerca osciloclastul lui
Abrams, cu exceptia generatiilor de medici formati de el sau a unei mici
categorii de chiropracticieni cu ridicat spirit de independenta, sau „medici fara
medicamente", cum le placea lor sa se autodenumeasca.
La vreo douazeci si cinci de ani dupa moartea lui Abrams, unul din medicii
acestia, care ca prin miracol mai gaseau pacienti sa se dea pe mâna lor in
ciuda curentului net defavorabil care domina opinia generala, unul din medicii
acestia, spuneam, a primit vizita unui oaspete la care nu s-ar fi asteptat.
Medicul in cauza isi avea cabinetul in zona Golfului San Francisco, iar
musafirul se numea Curtis P. Upton, inginer civil cu diploma obtinuta la
Princeton si fiu al unui fost asociat al lui Thomas Edison.
Inginerul Upton, pasionat pâna la ultima fibra a fiintei lui de fizica, in special
de mecanica si de electricitate, auzise de aparatul raposatului Abrams si,
departe de a-l socoti si el o escrocherie cum era considerat in continuare, se
gândise daca nu cumva l-ar fi putut folosi in scopuri foarte putin legate de
medicina, dar la fel de folositoare omului: combaterea parazitilor in agricultura.
Contactul cu medicul fara medicamente se datora prin urmare dorintei sale de

a sti cât mai multe despre misteriosul aparat al lui Abrams, aparat de care
auzise de multe ori, pe care toata lumea il injura cu spume la gura, dar despre
care nimeni nu era in stare sa-i spuna cum arata sau in ce mod functioneaza.
Asa se face ca, dupa familiarizarea cu osciloclastul lui Abrams si cu
reflexofonul inventat tot de acesta, in vara anului 1951 inginerul Upton si un
bun prieten al sau, William J. Knuth, electronist de talent din Corpus Christi,
statul Texas, strabateau nesfârsitele câmpii plantate cu bumbac in zona
Cortaro-Marana din apropierea orasului Tucson din Arizona. in mijlocul unui
lan de vreo douasprezece mii de hectare, cei doi dadura jos din camion
aparatura adusa cu ei si in special o cutie ciudata, cu tot felul de butoane si cu
antena telescopica pe deasupra, care ar fi putut fi un aparat de radio portativ,
dar care nu era. Ambitia celor doi depasea ambitiile lui Simoneton si ale lui
Mclnnes: voiau sa ajunga sa actioneze asupra unui câmp de bumbac, dar nu
direct, ci prin intermediul unor... fotografii.
Pe un „platou receptor" conectat la baza instrumentului lor de capetenie cei doi
asezara o fotografie a câmpului in chestiune, luata din elicopter, iar alaturi de
aceasta pusera un reactiv chimic cunoscut pentru efectele sale distrugatoare
asupra gargaritei bumbacului. Butoanele aparatului erau fixate in pozitii
anume, precis calculate pe baza datelor stabilite cu mare grija. Scopul acestui
demers era acela de a scapa bumbacul de gargaritele care faceau aici adevarate
ravagii, insa fara a recurge la stropirea plantatiei cu insecticidele cunoscute,
impotriva carora se auzeau deja ridicându-se voci. Baza teoretica a sistemului
pe care voiau sa-l aplice cei doi ingineri era mai trasnita decât absolut tot ce se
enuntase vreodata pe pamânt in materie de plante si de agricultura. Ideea
fundamentala era aceea ca ar fi existând o identitate intre compozitia
moleculara si atomica a reactivului si o entitate inca neclara, care insa va face
ca reactivul sa emita intr-o frecventa identica cu cea a obiectelor reprezentate
in fotografie. Aceleasi lucruri le afirmase Bovis cu vreo doua decenii mai
inainte, numai ca inginerii nostri nu auzisera de ele. Afectând fotografia cu
ajutorul unui reactiv cunoscut pentru puterea lui distrugatoare asupra
gargaritelor, cei doi americani voiau sa imunizeze bumbacul de pe plantatie
impotriva ravagiilor facute de insecte. Cantitatea de reactiv chimic era atât de
mica in raport cu suprafata fotografiei incât cei doi isi spuneau ca acesta va
functiona intr-un mod inrudit cu homeopatia cunoscuta de mult dar ajunsa la
moda in acei ani.
Homeopatia este o forma de tratament inventata de Christian Samuel
Hahnemann, nascut in orasul Meissen din Saxonia, in 1755. Medic capabil si
chimist eminent, recunoscut ca atare in lumea stiintifica a timpului, lingvist,
traducator de lucrari de medicina si autor al unui repertoar farmaceutic
complet, Hahnemann a intrat in conflict cu autoritatile medico-farmaceutice

ale Saxoniei din cauza afirmatiei sale ca, prin administrarea de mici doze din
agentul raspunzator de imbolnavirea pacientului, se poate obtine vindecarea
acestuia. Hahnemann descoperise acest principiu printr-o pura intâmplare:
contesa de Chinchon, sotia viceregelui spaniol al indepartatului Peru, fiind
atinsa de friguri, fusese vindecata de un vraci peruan cu o infuzie din scoarta
unui arbore din flora specifica acelei zone, scoarta cunoscuta pentru puterea ei
de a ucide, dând celui intoxicat exact simptomele malariei.
Numai ca vraciul i-o administrase contesei sub forma unei infuzii extrem de
slabe, apelând in tot timpul tratamentului si la ajutorul zeitatilor
precolumbiene, carora le-a atribuit ulterior intregul merit. Cazul facuse mare
vâlva si de atunci calugarii spanioli au inceput sa desfaca aceasta marfa,
cunoscuta sub numele de „scoarta de Chinchona", contra echivalentului
greutatii ei in aur pentru cei bogati, gratis pentru saraci.
Auzind de intâmplarea aceasta, Hahnemann isi spuse ca nu atât zeii invocati
de vraci o facusera bine pe ilustra pacienta, ci mai curând scoarta arborelui cu
pricina, iar asta il facu sa se gândeasca daca nu cumva aici s-ar putea ascunde
un principiu valabil si pentru alte boli. Astfel incât incepu sa studieze
sistematic tot felul de plante, ierburi, scoarta diferitilor copaci, ba chiar si alte
substante, cum ar fi de exemplu veninul de sarpe, toate de natura sa provoace
simptomele unor boli cunoscute. Administrând pacientilor sai doze
infinitezimale din aceste adevarate otravuri, el reusi in scurt timp mai multe
vindecari de-a dreptul miraculoase. Cu ajutorul belladonei, de exemplu, se
putea vindeca scarlatina, iar mai apoi isi dadu seama ca tot belladona
constituia remediul ideal si pentru alte boli. Deditelul vindeca admirabil rujeola
si gripa. Numai ca marea descoperire abia avea sa urmeze: aplicând remediul
in chestiune intr-o doza mult mai mica, diluata in proportie de unu la un
milion, tratamentul devenea mult mai puternic iar eficacitatea de-a dreptul
incredibila. Mai târziu, Rudolf Hauschka avea sa explice acest fenomen
avansând urmatoarea ipoteza: admitând ca materia este o condensare sau o
cristalizare a fortelor cosmice, acestea, prin insasi natura lucrurilor, actioneaza
cu mult mai mare putere daca sunt eliberate de invelisul lor material si
stânjenitor, asemeni duhurilor atotputernice din O mie si una de nopti, care nu
se pot manifesta daca sunt ferecate in vase pecetluite, dar care capata puteri
inimaginabile când scapa de acolo.
Hauschka era de parere ca o parte din secretul lui Hahnemann consta chiar in
ritmul atent pastrat in care isi scutura dilutiile, ritm apropiat de cel al batailor
inimii, care era de natura sa-si exercite si el influenta asupra fiintei umane,
careia ii elibera sufletul din strânsoarea trupului.
Numai ca un medic ca Hahnemann, care nu folosea niciodata nici lanteta si
nici ventuzele, nu prescria lipitori si nici clisme ca toti respectabilii sai confrati,

se intelege de la sine ca nu putea sa nu-si ridice in cap toata suflarea medicala
din jurul lui. Daca ar fi omorât cu zemurile lui chioare câtiva pacienti, toate ar
fi fost in regula, numai ca el ii vindeca unul dupa altul si asa ceva nu se putea
ierta. Confratii il pârâra deci autoritatilor ca sarlatan si necunoscator al stiintei
medicale, drept care stapânirea deschise la iuteala o ancheta impotriva lui.
Greu de tot a cântarit si dusmania de moarte a farmacistilor, carora
generalizarea metodelor lui Hahnemann le-ar fi luat pur si simplu pâinea de la
gura. Colac peste pupaza, doctorul Hufeland, medicul personal al lui Goethe,
se apuca sa publice câteva consideratii elogioase la adresa acestei metode noi
care, pe cât se parea, era mult mai sigura si mai eficace. Asta a pus capac la
toate, asa ca nefericitul Hahnemann se vazu dat in judecata de corporatia
farmacistilor (o asociatie foarte asemanatoare celor de astazi, care in fiecare an
propun medicilor sute si sute de noi preparate sub forma de pastile, injectii,
picaturi sau frectii care mai de care mai miraculoase) astfel incât, dus in fata
judecatorilor, nefericitul fu condamnat la interdictia de a-si mai exercita
profesiunea si, cum farmacistii considerau ca asta nu era de ajuns, fiindca el
isi putea trata foarte bine pacientii pe furis, tribunalul pronunta si sentinta
ceruta de reclamanti: exilul pe viata.
Sa ne intoarcem insa la Upton si Knuth si la fotografia cu care voiau sa faca
gargaritele sa-si ia talpasita din lanurile de bumbac. Sa spunem drept de la
bun inceput: in tot tinutul din jurul orasului Tucson nu exista nici un om in
stare sa parieze macar pe un cent contra zece mii de dolari ca aiureala asta ar
fi fost buna la ceva. Numai ca cei doi ingineri isi vedeau inainte de treburile lor,
obtinând si fotografii ale unui teren intins de circa o mie sase sute de hectare,
proprietatea lui Cortaro Management Company, una din cele mai importante
producatoare de bumbac din Arizona si din Statele Unite. Directorii acestui
adevarat colos acceptasera un pariu de un milion cu cei doi ticniti, facându-si
socoteala simpla ca, daca aparatul atât de putin complicat al acestora ar fi fost
in stare sa-i scape de insectele care le aduceau anual pagube de mai bine de
un milion de dolari, atunci puteau pierde cu draga inima milionul pariat,
fiindca tot faceau o economie considerabila, de treizeci de mii de dolari cât
costau insecticidele si operatiunile de pulverizare.
Prin toamna, revista Weekend Reporter din Tucson publica un titlu cu litere deo schioapa pe prima pagina: „Pariu de un milion de dolari: plantatorii sunt
buni de plata!" Urmau amanuntele pe doua pagini, cu date despre aparatul
electronic antiparazit de tip Buck Rogers care ingaduise firmei Cortaro
Management sa-si sporeasca randamentul de bumbac la hectar cu aproape 25
la suta fata de media recoltelor obtinute in Arizona. Presedintele lui Cortaro
Management Company, W.S. Nichols, declara oficial ca bumbacul astfel protejat
de metoda lui Upton si Knuth daduse si un plus de 25 la suta la samânta: „Aici

s-ar putea sa fie vorba de rolul polenizator al albinelor, care anul acesta nu au
mai fost alungate sau ucise de insecticidele pe care pâna acum le adminstram
plantatiilor noastre." Nichols sublinia inca un lucru, anume ca oamenii
angajati la diferite lucrari adusesera la cunostinta disparitia aproape totala a
serpilor pe toate parcelele supuse acestui tratament nemaiauzit.
Pe coasta de est a Statelor Unite, unul din fostii colegi de la Princeton ai lui
Upton, anume Howard Armstrong, care se specializase in chimie industriala si
avea deja la activ numeroase inventii, se hotari sa incerce in Pennsylvania
metoda experimentata cu atâta succes si cu atâta profit de prietenul sau in
Arizona. Fotografie si el din avion un lan intins de porumb atacat de un parazit
de origine japoneza, taie un colt cu foarfeca si aseza restul fotografiei pe platoul
receptor al aparatului bioradiant al lui Upton, la un loc cu o cantitate redusa
de rotenon, substanta extrasa dintr-o planta asiatica lemnoasa, cataratoare si
cu miros placut, pe care japonezii o numesc roten, substanta respectiva fiind
recunoscuta pentru efectele ei ucigatoare asupra insectelor care atacasera
lanul in discutie.
Dupa câteva tratamente repetate de durata redusa, intre cinci si zece minute,
cu butoanele aparatului fixate la frecventele specifice, un recensamânt
meticulos al parazitilor arata ca 80-90 la suta din ei erau morti sau pur si
simplu disparusera de pe parcelele astfel tratate, in timp ce pe terenurile
situate in portiunea reprezentata de coltul taiat cu foarfeca, aceiasi paraziti nu
dadeau semne ca i-ar fi deranjat ceva.
La aceasta experienta a asistat si B.A. Rockwell, directorul compartimentului
de cercetari de la Pennsylvania Farm Bureau Cooperative Association din
Harrisburg, care dupa aceea a scris :„Sa distrugi parazitii de la o distanta de
treizeci si cinci de kilometri fara nici un pericol pentru oameni, plante sau
animale, asta este, cred eu, ceva inca neegalat si de neexplicat de catre ceea ce
numim noi controlul stiintific al insectelor daunatoare pentru agricultura.
Pentru un om ca mine, cu nouasprezece ani de experienta in domeniul
cercetarii, chestia asta pare ireala, imposibila, fantastica si dementa. si totusi,
un control riguros efectuat de mine si de colaboratori ai mei a demonstrat intrun mod indiscutabil ca proportia insectelor moarte era de zece la unu pe
tarlalele tratate."
Aceste succese nesperate ii determinara pe Upton, Knuth si Armstrong sa-si
uneasca talentele si iscusinta intemeind o societate care unea si initialele
numelor lor, anume U.K.A.C.O. Inc. Scopul acestei societati fireste ca nu era
altul decât acela de a-i scapa pe fermieri de musafirii nepoftiti cu ajutorul
acestei metode noi, pe cât de simpla si de ieftina pe atât de inexplicabila si
pentru ei insisi; in ciuda caracterului ei misterios, metoda nu intâmpina
rezistenta, ba chiar fu sprijinita de generalul Henry M. Gross, unul din oamenii

cei mai cu greutate din Harrisburg, seful Comitetului director al Serviciului de
stat pentru selectie din Pennsylvania.
Pe coasta de vest, Upton si Knuth semnara un acord cu patruzeci si patru de
fermieri carora sa le apere plantatiile de anghinare impotriva aiuritei, viermele
alb al gramineelor (finea granella), care ii adusese in pragul disperarii,
distrugându-le recoltele din ce in ce mai rau, de la an la an. „in caz de
neobtinere a rezultatelor, beneficiarii nu vor onora contractele", era prevederea
expresa. Numai ca toti fermierii platira dinainte câte doi dolari si jumatate de
hectar, intrucât intreprinzatorii specialisti ramasesera intre timp lefteri si nu
aveau un sfant cu care sa inceapa lucrarile. E drept ca suma aceasta era un
nimic fata de onorariile cerute de societatile specializate in pulverizarea
insecticidelor din avion. Acelasi B.A. Rockwell noteaza: "Aceasta participare a
fermierilor la cheltuieli mi se pare dovada cea mai limpede a valorii procedeului
U.K.A.C.O. din toate câte am observat eu, fiindca e lucru stiut ca fermierul
american e om foarte chibzuit si nu scoate niciodata vreun ban decât daca e
ferm convins ca va avea un câstig real de pe urma lui. Iar aici nu a fost vorba
de un caz izolat, ci de mai bine de patruzeci de insi."
Rockwell, care era incredintat ca se nastea astfel o orientare cu totul noua in
materie de lupta impotriva insectelor, se intelese cu mai multi fermieri sa
intreprinda impreuna o lunga serie de experiente sub controlul lui.
Asa stateau lucrurile când metoda U.K.A.C.O. pentru protejarea culturilor fara
folosirea de insecticide ajunse la urechile celor din statiunea de cercetare din
Beltsville, statul Maryland, statiune ce tinea direct de Ministerul american al
agriculturii. Fireste ca o asemenea isprava le stârni tuturor curiozitatea in
gradul cel mai inalt, astfel incât unul din specialistii de aici, doctorul Truman
Hienton, se deplasa personal la Harrisburg pentru a sta de vorba cu generalul
Henry M. Gross, ca sa afle mai multe despre dracia asta despre care oameni
seriosi spuneau ca exista, dar care era ceva de necrezut. Hienton si doi colegi
ai sai, amândoi doctori in stiinte si specialisti de clasa, ajunsera la Harrisburg,
unde le fu dat sa auda ca principiul pe baza caruia functiona masinaria celor
trei asociati era ceva cam neclar, care parea totusi oarecum ruda cu undele
radio, desi de fapt nici asta nu era decât o presupunere. si intr-adevar se pare
ca lucrurile cam asa stateau, fiindca atunci când l-au intrebat pe Howard
Armstrong, unul din membrii grupului, pe ce lungimi de unda emitea aparatul
lor, acesta a ridicat din umeri si a raspuns cu toata sinceritatea ca habar navea.
Se pare totusi ca nu lungimile de unda erau importante, ci rezultatele concrete,
fiindca in vara lui 1951, trecând ca in fiecare vara pe la vechii si credinciosii lor
clienti, fermierii, trimisi marilor firme specializate in tratarea cu insecticide a
terenurilor se vazura dati afara pe poarta, dovada ca eficacitatea sistemului

U.K.A.C.O. si preturile derizorii erau argumente serioase de tot. Peste putin
timp, mai toti agricultorii din zona manevrau ei insisi, cu rezultate cât se poate
de bune, aparatele pe care li le lasase Armstrong la plecare, când cei trei
electronisti se plictisisera si voisera sa mai schimbe aerul. si nu e greu de
inteles ca imensul angrenaj format din magnatii chimiei americane s-a unit,
suparasi de concurenta neloiala pe care o reprezentau cei trei pigmei, cu
fotografiile si cu cutiile lor nenorocite. Masinaria perfect pusa la punct s-a
declansat si a inceput sa functioneze impecabil, ziarele au inceput sa publice
tot mai des articole denigratoare, dupa sistemul cu care industria englezeasca
de produse chimice il anihilase deja pe sir Albert Howard. Cel mai dur din toate
atacurile a fost lansat de Agricultural Chemicals, revista care devenise
purtatoarea de cuvânt a concernelor producatoare de fertilizante chimice, de
ierbicide si de insecticide, care in ianuarie 1952 califica sistemul U.K.A.C.O.
drept fraudulos.
Rockwell, care devenise adept trup si suflet al noului sistem, nu a incercat
niciodata sa nege existenta unor nereusite, pe care le explica prin existenta
unor factori de natura electrica - tevile de irigatie verticale, cablurile de inalta
si chiar de joasa tensiune, transformatoare etanseizate defectuos, garduri
electrificate, aparate radar - sau prin natura solului.
Lucrurile insa incepura sa se complice. in 1952 porumbul fu tratat cu aceasta
metoda, in timpul perioadei de crestere, pe 568 de hectare apartinând unui
numar de 61 de fermieri, terenurile fiind impartite in 81 de parcele, in cinci
comitate. 78.360 de fire de porumb fura examinate periodic, bucata cu bucata,
de reprezentantii unei noi grupari, Fundatia homeotronica, si de numerosi
functionari ai Biroului pentru agricultura al statului Pennsylvania, la care se
adauga si un reprezentant al biroului similar al statului Ohio.
in aceste imprejurari, Armstrong auzi ca armate intregi de reprezentanti ai
fabricantilor de insecticide, insotiti de delegati ai Ministerului agriculturii de la
Washington, umblasera din ferma in ferma ducând munca de lamurire cu toti
plantatorii care se convertisera la procedeul U.K.A.C.O si silindu-se sa le bage
in cap ca la mijloc era vorba de o escrocherie organizata. Când vreunul din
fermieri indraznea, cum s-a intâmplat de mai multe ori, sa raspunda ca el e
multumit de escrocheria asta organizata, care nu-l costa mai nimic si il scapa
de insecte, intervenea reprezentantul ministerului, care, de la inaltimea
functiei sale, arunca amenintari pe care omul era nevoit sa le ia in seama:
suprimarea creditelor sau anularea licentei de a desface cutare sau cutare
produs al fermei, ca fiind realizat prin mijloace suspecte. Devenea de asemenea
din ce in ce mai limpede ca si statiunea de cercetari din Beltsville, desi initial
aratase un interes pur stiintific fata de aceste fapte, baga acum bete in roate
cât putea, lucru usor de inteles daca avem in vedere faptul ca imensa

corporatie a producatorilor de substante chimice exercita presiuni uriase
asupra guvernului pentru ca acesta sa interzica pur si simplu tehnica
U.K.A.C.O. Argumentul cel mai puternic, in realitate un santaj de cea mai
grosolana speta, era acela ca, prin lichidarea acestei industrii uriase, milioane
de americani care lucrau in fabricile de produse chimice sau in stufoasa retea
de distribuire sau de aplicare a acestora aveau sa ramâna pe drumuri.
Campania furibunda dezlantuita impotriva noului sistem era atât de bine
orchestrata incât atunci când membrii societatii U.K.A.C.O. cautara sa-si
onoreze contractele cu clientii, acestia refuzara ingroziti. Zone intregi erau
impânzite de agenti ai fabricantilor de chimicale, de agenti ai Ministerului
agriculturii sau ai fiscului. Cu asemenea forte bietii oameni nu mai aveau curaj
sa se puna, astfel incât metoda Upton-Knuth-Armstrong schiopata.
intre timp cererea de brevetare a acestei inventii fu respinsa, „din cauza lipsei
unor dovezi concrete pe care sa le poata constata expertii cei mai competenti".
Upton facu imediat recurs, prezentând un memoriu justificativ de douazeci si
doua de pagini in care arata ca „este dificil sa definim cu precizie natura si
mecanismul acestei noi metode", dupa care adauga: „Procedeul include studiul
si folosirea anumitor surse fundamentale de energie care sunt capabile sa
actioneze asupra atomilor, asupra electronilor si, evident, asupra celulelor, prin
frecventa de rezonanta specifica a puterii lor armonice, proces ce permite
punerea in evidenta a frecventei caracteristice a fiecarei particule de materie,
sub o polaritate controlata intr-un câmp magnetic in miscare."
in sprijinul tezei lor, inventatorii citau lucrarile unui eminent savant, dr.
Edward Purcell, care in 1952 primise, alaturi de Felix Bloch, Premiul Nobel
pentru fizica. Purcell publicase de curând in Science News Letter un articol
despre frecventele de rezonanta caracteristice ale elementelor puse in
rezonanta in câmpuri magnetice date, iar cei trei invocau pe larg acest articol
ca argument teoretic de prestigiu de necombatut. Ei se mai refereau si la alte
cercetari, de data aceasta ale lui Bloch, care reusise, printr-un proces numit de
el „inductie nucleara", sa transforme particulele atomice in ceea ce
corespundea, de fapt, transmitatorilor radiomicroscopici ale caror emisii, mult
marite, puteau fi percepute prin intermediul amplificatoarelor. Upton nu se
indoia ca „tratamentul radiotonic", cum botezasera ei metoda U.K.A.C.O.,
folosea acelasi gen de energie la care se referea si Bloch si, cum sublinia el,
„aceasta inca nu a fost recunoscuta de catre stiinta, in special sub aspectul
largilor ei posibilitati de aplicare la structurile moleculare complexe ale vietii
vegetale si animale".
Upton se baza pe scrierile lui George Washington Crile si ale lui Harold Saxton
Burr pentru a-si sustine teza, dupa care lucrarile specialistilor si detectarea de
potential cu ajutorul unor aparate extrem de sensibile dovedisera deja de mult

timp existenta unor diferite variatii de potential electronic la fapturile vii si
posibilitatea de a masura aceste variatii.
Cum toate aceste argumente nu avura deloc darul de a schimba ceva din
decizia de respingere a cererii de brevetare, generalul Gross puse in miscare
toate relatiile sale, care ajungeau in consiliile de administratie ale celor mai
mari societati din Statele Unite. Reusi sa atraga atentia asupra acestui conflict
si unor oameni de stiinta foarte influenti sau unor inalti functionari
guvernamentali, ca Vannevar Bush, consilier pentru probleme de stiinta al
presedintelui Eisenhower. Numai ca, atunci când Gross le expuse tuturor
oamenilor cu putere de decizie la care ajunsese reusitele extraordinare ale
sistemului celor trei electronisti, bazat pe ideea ca fiecare particula poseda
propria ei frecventa generica, idee sustinuta cu atâta dârzenie de Crile,
interlocutorii ramasera consternati si considerara ca una ca asta nu era cu
putinta.
Când Gross le sugera, plin de tact, sa vina la Harrisburg sa discute cu fermierii
care fusesera beneficiarii metodei si sa-si poata face o parere la fata locului, toti
acesti domni se aratara foarte ocupati; Gross nu avu mai mult succes nici
macar pe lânga directorul Fundatiei Carnegie din Washington, care ii trânti in
fata ca nu exista in toata electronica ceva care sa faca credibila o asemenea
nastrusnicie ca acest U.K.A.C.O.
Dr. Williard F. Libby, inventatorul tehnicii de datare cu ajutorul carbonului 14,
care peste putin timp avea sa fie distins cu Premiul Nobel pentru chimie, se
arata la fel de putin incurajator dar probabil lucid atunci când, ascultându-l pe
Gross, ii raspunse ca cercetarile asupra „cutiei" lui Abrams ar necesita un
buget de cel putin un milion de dolari, pe care nimeni n-ar fi dispus sa-i
investeasca in asa ceva. Este cert ca impotriva metodei U.K.A.C.O. se urzise nu
o obisnuita conspiratie a tacerii, pe care numai simplele presiuni exercitate
asupra guvernului de marile trusturi producatoare de chimicale n-o mai pot
explica. Cu toate ca dovezi palpabile nu exista, generalul Gross si-a dat seama
ca grija extraordinara a guvernului de a inabusi aceasta afacere fara sa faca
vreun zgomot era justificata, probabil, de ratiuni de stat de cea mai mare
stringenta: din moment ce prin simpla otravire a unei fotografii, urmata de o
emisie radiofonica, se putea obtine moartea aproape instantanee a milioane si
milioane de insecte care atacasera plantele de pe câmpul fotografiat, era
limpede ca metoda putea fi folosita ca mijloc de nimicire in masa, putând fi
aplicata unor mari concentrari de trupe sau unor populatii civile din zone
intregi, in timp de razboi sau chiar si de pace. Ca sa nu mai vorbim de
aplicarea imediata pe care i-ar fi gasit-o, fara indoiala, o multime de insi care
ar fi vrut sa scape, pe tacute si fara riscul de a fi descoperiti vreodata, de
cutare sau cutare dusman incomod. Ajungea o simpla fotografie!

Astfel incât tehnica U.K.A.C.O. fu ingropata cu mare grija sub valul gros al
uitarii si conspiratia tacerii, orchestrata de organisme specializate in asa ceva,
facu sa nu se mai auda nimic despre metoda asta blestemata, pe care unii
incepeau s-o numeasca „radionica".
si totusi, sfârsitul acesta nu era in realitate decât un inceput, un inceput cu
radacini ceva mai vechi.
Cu trei decenii inainte de framântarile pe care le iscase metoda lui Upton,
Knuth si Armstrong, tânarul inginer Galen T. Hyeronymus, care fusese unul
din primii detinatori ai unei licente de operator radio amator inainte de primul
razboi mondial si lucra acum la Societatea de electricitate din Kansas City, fu
contactat de un vecin al sau, un medic linistit si retras, pe nume Planck, care il
ruga sa-i execute diverse piese pentru anumite instrumente probabil medicale,
care insa cereau o precizie extraordinara, cum ar fi niste lamele de metal
argintat de dimensiuni foarte riguroase si niste bobine cu spirele perfect
asezate. Tânarul inginer fu intrigat de scopurile in care aveau sa fie folosite
piesele acestea, dar Planck ii raspunse evaziv ca era in relatii cu un medic din
San Francisco, un adevarat geniu, cu care spera sa colaboreze cât mai fructuos
in vindecarea unor boli grave cu ajutorul unei aparaturi cu totul noi. Nu-i
spuse nici cine era geniul medical din San Francisco si nici nu-i dadu
amanunte in privinta scopului in care aveau sa fie folosite piesele pe care ii
ceruse sa i le confectioneze. Dupa putin timp, intâmplându-se ca Planck sa
moara, vaduva lui il ruga pe Hyeronymus sa vina sa vada laboratorul acestuia,
care semana mai curând a atelier, si sa spuna daca n-ar fi amator sa cumpere
câte ceva din instrumentele de tot felul care incurcau locul sau daca n-ar sti pe
cineva dispus sa dea niste bani pe ele. Abia acum, intrând pentru prima oara
in laboratorul lui Planck, Hyeronymus intelese in ce scopuri folosise raposatul
aparatura la a carei confectionare il ajutase si el, si afla tot acum si numele
medicului genial din San Francisco - Albert Abrams.
in timpul acesta, o tânara si vioaie chiropracticiana, adica medic fara
medicamente, din Los Angeles, dr. Ruth Drown, lucra de zor la perfectionarea
aparaturii lui Abrams. Inventia cea mai surprinzatoare fu realizarea unui
sistem care permitea fotografierea organelor interne si a tesuturilor pacientilor
sai numai pe baza vinei singure picaturi din sângele acestora, chiar daca
pacientul in cauza se afla la sute de kilometri distanta. Lucru inca si mai
surprinzator, tehnica aceasta ingaduia obtinerea unor fotografii in sectiune ale
organelor respective, fapt pe care razele X nu-l puteau realiza. Desi reusise,
printr-o intâmplare absolut inexplicabila, sa breveteze aceasta inventie in
Anglia, dr. Drown s-a izbit in SUA de o opozitie crâncena. Oficiul federal pentru
controlul alimentelor si al medicamentelor ii respinse cererea de inregistrare a
brevetului, declarând ca masinaria asta este de domeniul stiintifico-

fantasticului si confiscându-i pe loc totul. Pentru a justifica acest gest, care
putea fi o gaselnita de prim rang pentru ziare, acesti domni invitara urgent la
fata locului câtiva reporteri ai revistei Life, care prezentara in numarul urmator
acest aparat ca o curata sarlatanie, astfel incât dr. Ruth Drown capata o stare
de depresiune nervoasa care avu un sfârsit fatal. Acest geniu neinteles muri in
scurt timp, purtând o eticheta infamanta.
inainte inca de acest tagic deznodamânt, in timp ce Drown lucra inca de zor in
California la perfectionarea aparatului de la care avea sa i se traga sfârsitul, un
alt adept al lui Abrams, doctorul George W. Wiggelsworth din Chicago, incerca
sa imbunatateasca prin mijloace originale „cutia" maestrului, solicitând pentru
asta ajutorul fratelui sau, inginer electronist de mare capacitate, care la
inceput considerase ca „osciloclastul" e o simpla aiureala cu care niste oameni
seriosi nu aveau nici un motiv sa-si bata capul. Numai ca pâna la urma se lasa
si el convins de eficacitatea acestui aparat si incerca sa imbunatateasca
functionarea acestuia inlocuindu-i rezistentele prin condensatori, ceea ce
insemna un mare progres, deoarece acum se puteau face reglaje de mare finete.
Wiggelsworth numi aparatul astfel imbunatatit „patoclast", adica distrugator de
boli, iar medicii care recursera la folosirea lui, destul de putin numerosi, se
grupara intr-o mica Asociatie patometrica.
intre timp, Hyeronymus se apucase intens de studiul detaliat al energiilor
necunoscute emise nu de tesuturi sanatoase sau bolnave, ci de metale. Vrând
sa aprofundeze acest studiu, el aduna câteva obiecte de argint cum ar fi niste
linguri vechi si strâmbe, o solnita si câteva mici bijuterii sterpelite de la sotia
lui, pe care le duse si le ingropa undeva departe, in mijlocul preeriei din
Kansas.
Stabilind riguros coordonatele punctului unde se afla ingropat acest material,
Hyeronymus incepu sa lucreze, cum spunea el insusi, „in sens invers", adica
incercând sa ajunga pâna la emanatii. Numai ca avu alarmanta surpriza de a
constata ca, din când in când, din argintul ingropat nu emana nici un fel de
energie, astfel incât de fiecare data se intreba daca nu cumva peste mica lui
comoara daduse vreun om care nu se indurase s-o lase acolo. Numai ca fiecare
din aceste pauze era urmata de o reluare a emisiei de energie, mai puternica
decât inainte, ceea ce putea insemna multe.
Inteligenta eclectica a lui Hyeronymus il facu sa se intrebe daca emisia de
energie inceta cu adevarat, sau era vorba pur si simplu de imposibilitatea
captarii ei din cauza unei schimbari de directie. Ar fi fost posibil ca radiatiile sa
nu se mai indrepte in sus, unde le-ar capta negresit aparatele aflate permanent
in functiune, ci spre centrul planetei, adica exact in directia opusa. Ca sa se
convinga cum stau lucrurile, lua o bara de otel imbracata in cupru si merse cu
ea in preerie, infigând-o in pamânt in pozitie inclinata, asa fel incât sa ajunga

pâna dedesubtul micului depozit de obiecte de argint, apoi urmari ce se
intâmpla. Când vârful barei era la acelasi nivel cu argintul sau dedesubtul
acestuia, aparatul conectat la capatul ramas afara al barei indica un plus de
energie. Când insa tragea de bara in sus, astfel incât capatul infipt in pamânt
sa se afle la un nivel superior nivelului argintului, nu se inregistra nici o
schimbare.
Repetând aceasta operatiune timp de saptamâni intregi, ca sa fie sigur ca orice
posibilitate de hazard era eliminata, Hyeronymus isi dadu seama ca energia
emisa de obiectele de argint parea sa-si schimbe directia timp de câteva ore, la
anumite intervale. Facând un grafic al acestor schimbari, concluzia fu aceea ca
intervalele erau de aproximativ saizeci de ore, cu alte cuvinte fenomenul se
producea cam la doua zile si jumatate. incercând sa stabileasca fenomenele
exterioare care ar fi putut sta la baza acestor fapte, inginerul nostru consulta
mai multe lucrari printre care si un almanah de astronomie si ajunse la
concluzia ca acest interval era in vizibila legatura cu anumite momente din
ciclul schimbarilor fazelor lunii. Descoperirile lui Pfeiffer in legatura cu
influenta exercitata de fazele lunii asupra plantelor pareau acum sa se aplice in
egala masura si metalelor, desi lucrurile se cereau investigate mai indeaproape.
Cercetari ulterioare asidue cu metale ingropate in pamânt il convinsera pe
Hyeronymus ca cele constatate pâna aici nu fusesera pura intâmplare. Aceste
energii necunoscute erau vizibil influentate ca si cele descoperite de Abrams,
de atractia magnetica. Sa ne amintim ca alti doi cercetatori, un medic ca
Mesmer si un om de laborator ca Reichenbach, redescoperisera legatura care
uneste magnetismul mineral de „magnetismul animal".
Hyeronymus banuia ca energia necunoscuta emisa de metale ar fi, intr-un fel
oarecare, dependenta de lumina soarelui sau mai bine-zis de radiatiile
acestuia. Era indiscutabil ca se putea transmite prin cablu, conectarea barei
de fier acoperit cu cupru la aparate statea dovada. si astfel se nastea intrebarea
daca aceasta forma de energie era de natura sa influenteze cresterea plantelor.
Vrând sa se lamureasca asupra acestei chestiuni, Hyeronymus facu rost de
câteva cutii captusite cu aluminiu pe care le aseza in beciul casei sale din
Kansas City, unde domnea un intuneric absolut. Conecta câteva din cutiile
acestea la o sursa de apa si le bransa pe fiecare, prin cabluri individuale de
cupru, la placi metalice asezate afara in curte, in bataia soarelui. Celelalte cutii
ramasera fara legatura cu exteriorul. Apoi puse in toate cutiile grâu si astepta
rezultatele. Iar acestea fura pe masura asteptarilor lui: in primele cutii firele
rasarira robuste si de un verde sanatos, in timp ce in celelalte grâul a incoltit, e
adevarat, dar firele erau subtiri, bolnavicioase si mai cu seama fara nici o
umbra de verde.

Aceste lucruri il condusera pe Hyeronymus la o concluzie revolutionara, anume
aceea ca, indiferent de natura precisa a agentului care duce la formarea
clorofilei, nu este vorba de lumina solara insasi, ci de ceva care este asociat cu
ea si care, spre deosebire de lumina, se putea transmite prin cablu. Acest ceva
ramânea deocamdata o enigma, intrucât nu se putea sti absolut nimic despre
frecventa lungimii de unda electromagnetica in care se deplasa si nici macar
daca intre aceasta energie misterioasa si spectrul electromagnetic exista vreo
legatura.
Pe masura ce confectiona noi instrumente medicale si le incerca, Hyeronymus
era din ce in ce mai convins ca energia pe care o indicau mereu aparatele sale
nu era un fenomen legat de electromagnetism. Iar certitudinea sa fu deplina
atunci când descoperi ca aparatul insusi, lasat in lumina soarelui, era blocat
de scurtcircuite, asa cum se intâmpla, de exemplu, cu un aparat de radio
cufundat in apa.
Aceasta descoperire schimba cu totul datele problemei, astfel incât
Hyeronymus realiza un analizor special, prevazut initial cu lentile iar apoi cu
prisme, cu ajutorul caruia reusi identificarea a numeroase elemente de pe
tabela lui Mendeleev, datorita radiatiilor captate de analizor. Devenea limpede
faptul ca energia, traversând o prisma, se comporta intr-un mod aproape
identic cu lumina, singura deosebire constând in aceea ca unghiurile de
refractie ale energiei sunt mult mai ascutite. Descoperirea cea mai importanta
fu insa alta, anume faptul ca energia emanata din diferite elemente chimice da
unghiuri de refractie care difera intre ele, iar clasificarea elementelor dupa
aceste unghiuri de refractie ducea la aceeasi ordine in care ele erau asezate in
tabela lui Mendeleev, dupa continutul nucleului fiecaruia. Faptul ca un
element putea fi identificat dupa simpla frecventa a radiatiilor emise de el il
convinse pe Hyeronymus ca bolile puteau fi intr-adevar vindecate cu aparatul
lui Abrams si cu toate cele care ii urmasera, variante din ce in ce mai
perfectionate ale aceluiasi model, vindecarea producându-se „prin atacarea cu
radiatii a energiei de legatura care mentine grupate structurile moleculare".
Frecventa de emanatie, sau unghiul de refractie, pastreaza o proportie
riguroasa cu numarul de particule cuprinse in nucleul unui element, arata
Hyeronymus. Amplitudinea frecventelor, sau a unghiurilor de refractie ale
substantelor complexe, ar putea duce astfel la dezvaluirea continutului lor. Cât
despre energia astfel emisa, aceasta, contrar energiei electromagnetice, nu se
atenueaza in mod invers proportional cu patratul distantei dintre ea si sursa.
Radiatiile ei nu se manifesta decât pe o anumita distanta care depinde de
obiectul care constituie sursa, de directia in care se manifesta si chiar de ora la
care se intreprind masuratorile. Exista si anumiti factori care provoaca variatii
ale cantitatilor de radiatii emise, cum ar fi ceata, fumul sau orice alt factor de

natura sa duca la modificari in densitatea aerului din atmosfera, asa cum se
intâmpla cu intensitatea luminii, care este si ea afectata de o multime de
factori.
Vrând sa explice aceasta emisie de radiatii, Hyeronymus a recurs la o formula
destul de putin limpede: „Este o energie care asculta de anumite legi ale
electricitatii, dar nu de toate, si de anumite legi ale opticii, dar nu de toate."
Drept care, pentru a evita repetitia si frazele lungi, el a denumit-o inventând
cuvântul „eloptica", o combinatie intre cele doua denumiri ale domeniilor fizicii
de care parea sa tina seama aceasta noua energie, electricitatea si optica.
Energia eloptica, conchide el, desi absolut independenta de energia
electromagnetica, are totusi, din anumite puncte de vedere, o serie de
asemanari cu aceasta. in baza diferentelor nete aflate de el, a tras si concluzia
ca spectrele lor de frecventa sunt in mod necesar legate. Se hotari deci sa se
refere la energia eloptica, sub toate lungimile ei de unda, ca la un „mediu bun"
care, cum scrie el, „ar putea fi unul si acelasi cu cel pe care electronistii si
fizicienii il numesc „eter", daca nu cumva e vorba de armonii mult mai inalte
decât cele atribuite in mod obisnuit eterului".
Otto Rahn, stralucitul bacteriolog a carui carte despre radiatiile emise de
organismele vii stârnise atâta animozitate printre confratii sai cu un deceniu
mai inainte, examina amanuntit procedeele lui Hyeronymus si ii repeta cu
migala toate experientele, scriindu-i apoi acestuia: „Din faptul ca radiatiile
cuprind secretul vietii trebuie sa intelegem ca si secretul mortii sta ascuns tot
in ele. in momentul de fata foarte putini oameni iau in serios aceasta chestiune
si sunt si mai putin numerosi cei ce cunosc toate faptele legate de ea. Tendinta
generala careia i se supun acestia imi pare aceea ca initiatii sa nu divulge tot ce
stiu si sa lase sa rasufle doar ceva informatii care ar putea fi aplicabile imediat,
dar limitat, in combaterea bolilor. Spre deosebire de acest punct de vedere pe
care eu il consider ingust si meschin, descoperirile dumneavoastra lasa sa se
intrevada orizonturi extrem de vaste, poate cel putin tot atât de vaste ca cele
deschise de descoperirea energiei atomice. Pentru ca, asemeni acesteia,
descoperirea dumneavoastra ar putea fi folosita atât spre binele omenirii, cât si
la distrugerea ei."
in anul 1949, Hyeronymus isi vazu brevetata inventia sub nr. 4482773,
brevetul fiind acordat pentru „detectarea emanatiilor produse de materiale si
masurarea cantitatii acestora". Urma brevetarea aceleiasi inventii in Canada si
in Anglia.
Veni totusi o experienta care constitui pentru el o revelatie zguduitoare.
impreuna cu unul din membrii grupului U.K.A.C.O., s-a dus la o ferma unde a
ales trei fire de porumb afectate de câte un vierme parazit. Protejând cele trei
fire in asa fel incât viermii sa nu poata fugi, Hyeronymus incepu sa trateze

plantele cu ajutorul emitatorului sau radionic, cu emisii de câte zece minute pe
ora, timp de trei zile fara intrerupere, douazeci si patru de ore din douazeci si
patru. La sfârsitul experientei, doi din cei trei viermi erau nu numai morti, ci
transformati intr-un adevarat terci, in timp ce al treilea inca mai traia, desi era
limpede ca nici lui nu-i mergea deloc bine. Insistând asupra lui inca douazeci
si patru de ore, vânjosul exemplar isi urma semenii, iar dupa inca doua zile,
din el nu mai ramasese decât o usoara urma de umiditate pe tulpina plantei.
Puterea ucigatoare a radiatiilor il nauci de-a binelea pe Hyeronymus, care
intelegea acum ca, vrând sa slujeasca stiinta, realizase un mijloc de distrugere
pe lânga care bomba atomica nu era decât o jucarie nevinovata. ingrozit la
gândul ca in câteva zile intreaga omenire putea fi lichidata cu aparatura lui, el
hotari sa nu dezvaluie niciodata si nimanui alcatuirea aparatelor sale si modul
lor de functionare, decât, poate, in ziua când avea sa intâlneasca cercetatori de
inalta tinuta stiintifica si mai cu seama morala, carora sa le ceara sa continue
alaturi de el cercetarea posibilitatilor precise de aplicare a descoperirii sale
numai spre binele omenirii.
19. RATIUNEA, STAPANA MATERIEI
In anul 1934, deci cu aproximativ doua decenii inainte de agitatia iscata de
sistemul U.K.A.C.O., Guyon Richards publica in Marea Britanie o lucrare
intitulata Lantul vietii. Guyon Richards era doctor in medicina si dobandise o
experienta vasta in calitatea lui de medic sef al unui intreg district care
depindea de Serviciile medicale ale Indiilor.
il stimulasera in mod deosebit teoriile unui coleg, capitanul Sanders, care ii
vorbise indelung despre efectele ionizarii, fenomen prea putin cunoscut, si mai
ales despre rezultatele cu totul remarcabile ale acesteia in vindecarea bolilor.
Sanders, medic militar cu vechi state de serviciu, era extrem de receptiv la tot
ce era nou si nu statea niciodata in cumpana sa trateze cu toata seriozitatea
orice inovatie pe care cei din jurul lui o declarau grabiti sarlatanie, fiindca se
putea foarte bine sa fie vorba de stiinta adevarata. Tehnica aceasta noua, a
utilizarii ionizarii in terapeutica, avea sa ia in curand un avant nemaipomenit
in cateva tari europene, in special in Germania si in Rusia, ramanand practic
necunoscuta in altele. Incitat de Sanders, Richards incepu sa se preocupe din
ce in ce mai intens de ionizare, simtindu-se, dupa propria lui expresie, „rapit
de electricitate", astfel incat intreprinse un studiu riguros si amanuntit al
plantelor si al oamenilor, bolnavi sau sanatosi, servindu-se de un
galvanometru. Richards auzise si el cate ceva despre Abrams si despre
osciloclastul acestuia, insa nu avea incredere prea mare in asa ceva, intrucat

principiile functionarii acestuia nu puteau fi explicate cu precizie, dar pe de
alta parte considera suparator faptul ca publicitatea facuta in jurul acestei
chestiuni era absolut subiectiva, atacand fara sa infatiseze lumii medicale tot
ce se stia in aceasta privinta. Inconvenientele descoperirii lui Adams puteau fi
remediate prin cercetari serioase ale unor oameni competenti, dar se crease o
stare de spirit nefavorabila, lucru cu care Richards nu era de acord.
Cartea Lantul vietii, publicata de el, infatisa lucrurile in asa fel incat starni
interesul pentru „radionica" in randurile mai multor medici intreprinzatori,
care se aratara dornici sa cunoasca mai multe despre aceasta noua tehnica, pe
care ar fi vrut s-o experimenteze. Cativa dintre ei se grupara, vrand sa vada
exact ce se putea face, si ajunsera imediat la concluzia ca aveau nevoie de un
inginer in stare sa-i secondeze in fabricarea ciudatelor materiale necesare
pentru aplicarea unor tehnici medicale cu totul noi. Inginerul acesta, un
adevarat „Hyeronymus englez", fu aflat dupa multe cautari in persoana lui
George De La Warr, inginer civil si om foarte dotat in materie de parapsihologie.
La aproximativ un an de la disparitia din discutii a sistemului U.K.A.C.O.,
despre care de altminteri nu auzisera niciodata, De La Warr si sotia lui,
Marjorie, specializata in osteopatie, realizara mai multe instrumente imbracate
in huse protectoare din piele neagra, care din aceasta cauza fura numite de
colaboratori si cunoscuti „cutiile negre" si in cursul experimentarii carora isi
dadura seama ca se putea modifica cresterea unei plante bolnave sau
subalimentate dirijand spre ea o energie radianta care sa strabata un sistem de
lentile, ceea ce confirma tezele lui Hyeronymus privitoare la refractabilitatea
energiei, despre care nici De La Warr, nici sotia lui si nici colaboratorii lor nu
auzisera vreodata.
Ca si cei trei asociati din grupul U.K.A.C.O., sotii De La Warr obtinura rezultate
incurajatoare nu numai prin simpla iradiere directa a plantelor, ci si
supunandu-le unui val de radiatii care ajungeau la acestea printr-o frunza sau
prin intermediul unei fotografii a lor. Numai ca, desi rezultatele erau vizibile,
natura acestor fapte ramanea inca o enigma. Tot ce puteau spune era: „inca nu
e cu putinta in momentul de fata sa spunem daca meritele ii revin aparatului,
emulsiei fotografice sau amandurora". Dupa opinia lui De La Warr, emulsia pe
negativ primea radiatiile luminoase emise de planta, dar si alte radiatii a caror
natura precisa inca ramanea necunoscuta. Se parea de asemensa ca ar exista
dovezi in privinta existentei unei relatii intre planta si o frunza a ei, rupta si
dusa in alta parte, sau chiar intre planta si lichidul extras din frunza
respectiva, ca in cazul pacientului si al picaturii de sange analizate de Ruth
Drown. Iata ce scrie despre aceste lucruri George De La Warr: „Se pare ca orice
molecula de materie este capabila sa produca un foarte mic voltaj electric care
ii este caracteristic si care „transmite" aproape ca un minuscul emitator-

receptor radio. Un grup de molecule este prin urmare capabil sa transmita o
schema generica. Asta inseamna ca un semnal emis de o planta sau de o fiinta
omeneasca este strict individual si ca fiecare planta sau persoana va inregistra
o emisiune dupa propria ei schema generica. Tocmai acesta este momentul in
care intervine rolul fotografiei, deoarece este de crezut ca emulsia pe negativ
pastreaza schema generica a obiectului fotografiat si ar putea fi indusa sa
iradieze la randul ei in calitate de purtatoare. Astfel, introducand in circuit
fotografia unei plante, este posibil ca planta sa fie afectata de la distanta."
Aceasta teorie era departe de a fi fara fisuri, dar rezultatele indiscutabile
obtinute prin aceste manevrari ale radiatiilor erau cel putin de natura sa
starneasca mirarea. Constienti de faptul ca prezenta unor organisme vii in sol
constituie un factor primordial al bunastarii acestuia, sotii De La Warr se
intrebau acum daca nu puteau trata chiar solul prin intermediul
microorganismelor ascunse in el, prin schemele energiilor radiante care
echivalau, pare-se, cu elementele nutritive. Vrand sa verifice mai indeaproape
cum stau lucrurile, hotarata sa realizeze clisee ale pamantului din gradina lor
de legume, sa trateze cu radiatii cliseele si sa planteze pe urma legume in
portiunile de gradina respective, ca sa vada ce iese de aici.
Prima incercare avu drept obiect niste verze. Experimentatorii alesera doua
parcele mici, situate la distanta de vreo treizeci de metri una de alta pe terenul
din jurul laboratorului lor si se apucara sa inlature tot stratul nutritiv de la
suprafata, pe care il framantara bine, amestecandu-l si maruntindu-l insistent,
pana la completa omogenizare, astfel incat compozitia chimica sa fie aceeasi
peste tot. Pusera apoi pamantul la loc pe cele doua parcele, obtinand o
identitate perfecta a structurii solului, si lasara sa treaca o saptamana, pentru
ca pamantul sa se mai taseze putin. in ziua de 27 martie 1954 semanara varza
pe ambele parcele, cu seminte din acelasi plic, supunand insa in continuare
cele doua parcele unor tratamente diferite: varza de pe una din parcele era
ingrijita dupa regulile obisnuite ale gradinaritului, insa fara nici un adaos de
ingrasaminte, in timp ce a doua parcela beneficia de tratamente speciale,
constand in expunerea la radiatii a fotografiei ei in camera obscura din
laborator. Timp de doua saptamani, intre verzele rasarite pe cele doua parcele
nu s-au inregistrat diferente notabile, fapt care pe sotii De La Warr ii cam
descuraja, facandu-i sa se gandeasca daca nu cumva ideea lor era gresita.
Apoi, pe neasteptate, verzele de pe parcela speciala se facura dintr-o data mai
mari si incepura sa creasca intr-un ritm accelerat care tinu pana la sfarsitul lui
iunie, cand fotografiile luate cu circa patru saptamani inainte de ajungerea lor
la maturitate demonstrau ca verzele din parcela tratata crescusera de trei ori
mai repede decat celelalte, care aratau si ele destul de frumos.

incurajati de acest succes, George De La Warr si sotia lui hotarara sa repete
experienta la o scara mai mare. Observand cu atentie plantele din gradina lor,
ajunsera la concluzia ca intr-un colt al acesteia mazarea crestea atat de
uniform incat era limpede ca solul avea o omogenitate aproape perfecta.
Scoasera deci mazarea si pregatira tot terenul acesta pentru o noua cultura,
impartindu-l in mici loturi egale, cincisprezece la numar, din care sase fura
fotografiate de sus, cam de la inaltimea zborului unei pasari, si tratate in
laborator, pe fotografie, timp de o luna incheiata. Doua loturi fura lasate fara
nici un tratament special, iar celelalte sapte, tot netratate, jucau rolul de zonatampon. La inceputul lui august cei doi soti rasadira nouazeci de fire de
conopida, o varietate timpurie, rezistenta la frig, cate sase fire de fiecare lot.
Loturile tratate pana atunci, timp de o luna, fura din nou fotografiate, cu
rasadurile pe ele, iar fotografiile fura supuse aceluiasi tratament, in fiecare zi
pana la sfarsitul experientei, adica pe la mijlocul lui ianuarie, cand se
considera in general ca zapada si gheata opresc temporar orice crestere a
plantelor cultivate de cu toamna. Dand zapada la o parte si scotand toate
conopidele, le cantarira sub supravegherea doctorului E.W. Russell, expert la
Departamentul agricol al Universitatii Oxford, care asistase la absolut toate
fazele operatiunii, de la bun inceput. Concluzia indubitabila: greutatea medie a
unei conopide tratate era mai mare cu 81 la suta decat a celor crescute pe
celelalte loturi.
Nu mai incapea acum nici o indoiala ca se aflau pe drumul cel bun, astfel incat
decisera sa trateze o gradina din Old Boars Hill, aflata tot in apropiere de
Oxford, la trei kilometri de laboratorul lor. impartira suprafata acesteia in patru
patrate si semanara peste tot o varietate de fasole cu frunze late, fotografiind
un singur patrat si supunandu-i fotografia la aceleasi tratamente cu radiatii, de
la inceputul lui mai si pana la sfarsitul iui august 1955. Spre sfarsitul
experientei, plantele din zona tratata erau mai inalte decat celelalte cu
aproximativ douazeci si cinci de centimetri si gemeau de pastai mari si grele.
Cantarirea productiei arata un spor de peste 80 la suta in favoarea sectorului
tratat. Sotii De La Warr aproape ca se obisnuisera cu asemenea performante,
astfel incat obtinerea unor rezultate similare cu niste terenuri situate de data
aceasta tocmai in Scotia practic nu i-a mai impresionat ca primele verze din
gradina din jurul laboratorului.
in anul urmator, adica in 1956, cei doi soti se axara pe cercetarea unei alte
probleme pe care o considerau de o extrema importanta: daca o substanta
inerta, iradiata in prealabil si amestecata in sol, putea sa reflecteze modelele de
energie nutritiva si sa actioneze astfel asupra semintelor in perioada de
germinatie si asupra viitoarelor plante. Alesera drept substanta inerta
vermiculita, un silicat micaceu care prezenta un dublu avantaj: era inert din

punct de vedere chimic si insolubil in apa. Tratara aceasta substanta
vanturand-o intr-un fascicul de raze emise de un aparat de tip radionic, folosit
in general in terapeutica, dupa care o amestecara, in proportie de doi la unu,
cu boabe de secara, cu seminte de pir si cu seminte ale altor plante, semanand
aceste amestecuri in cutii diferite. Stabilira ca martori alte cutii, identice, cu
absolut acelasi sol si acelasi amestec, numai ca vermiculita era in acestea
netratata cu radiatii. Rezultatele fura de-a dreptul spectaculoase: greutatea
plantelor din primele cutii era cu 186 la suta mai mare decat cele
corespunzatoare lor, crescute in cutiile-martor, iar continutul de proteine al
celor dintai era cu peste 270 la suta mai mare. Vrand sa verifice aceste cifre
incredibile, cei doi apelara la serviciile unei ferme experimentale, care obtinu
aceleasi rezultate, verificate stiintific.
Cum de aceste lucruri se auzi destul de repede, o firma horticola de renume
intra in legatura cu sotii De La Warr, cerandu-le sa efectueze aceste experiente
si pe terenurile ei si punandu-le celor doi la dispozitie diferite seminte pe care
ei sa le trateze cu aceeasi vermiculita. Experimentul fu reluat, numai ca
aparatura de masurat a firmei in cauza, extrem de precisa si manuita de
specialisti de inalta competenta, nu mai dadu rezultatele fenomenale de pana
acum, desi cifrele erau in orice caz vizibil mai mari. Fara sa se descurajeze, cei
doi trecura in revista absolut toate diferentele dintre cele doua situatii, cautand
sa stabileasca motivele acestui semiesec, asa ca ajunsera la ipoteza ca plantele
raspunsesera nu radiatiilor emise de aparatele lor, ci prezentei umane implicate
in acest proces, oricat ar fi parut de aberanta aceasta supozitie. Ca sa fie totusi
cu inima impacata, refacura aceleasi experiente, efectuand insa ei insisi
absolut toate operatiunile de ingrijire a culturii respective si, spre surprinderea
intregului personal al firmei, rezultatele aparura din nou, la fel de
spectaculoase. Inutil insa, deoarece profesionistii firmei, cu toate silintele lor
vrednice de lauda, nu reusira sa le reediteze, astfel incat devenea evident rolul
hotarator al factorului uman. Aceasta concluzie ii determina pe sotii De La
Warr sa recurga la un experiment absolut inedit. Apelara din nou la cutiile cu
ajutorul carora facusera primele experiente cu vermiculita si le umplura din
nou pe toate cu un amestec identic cu cel de data trecuta, mintindu-i pe
oamenii care erau pusi sa le ude si sa le ingrijeasca zilnic ca unele din cutii
aveau vermiculita tratata si altele netratata si chiar aratandu-le cu precizie
care erau cutiile respective, desi in realitate vermiculita era netratata in toate
cutiile. in cutii fusesera semanate boabe de ovaz care nu aveau cum primi alta
hrana decat aceea pe care le-o furniza solul, numai ca in cutiile considerate de
ingrijitori ca avand vermiculita tratata plantele rasarira mai repede si crescura
mai mari si mai viguroase, depasind net randamentul celor crezute de ei inerte.
Faptul ca persoana care se ocupa de o planta e convinsa ca aceasta va creste

mai repede parea sa actioneze extrem de eficace asupra cresterii plantei in
chestiune. De aici, George De La Warr trase o concluzie de-a dreptul
zguduitoare: sufletul omenesc putea afecta procesele formarii celulelor!
insa cand il contacta pe unul din fizicienii cei mai renumiti din Marea Britanie
si ii infatisa aceasta importanta experienta, avansand ipoteza existentei unei
energii universale care poate fi mobilizata de ganduri ce se armonizeaza cu ea,
acesta ii raspunse cu asprime: "Nu cred o iota din toate astea, domnule De La
Warr. Ca sa admit ca dumneavoastra sunteti in stare sa modificati prin
propriile dumneavoastra procese mentale numarul atomilor dintr-o planta in
crestere, ar insemna sa declar nul absolut tot ce tine de conceptia noastra
despre materie. Ar fi ceva de-a dreptul absurd."
La aceste cuvinte, De La Warr i-a raspuns: „intr-adevar, cred ca tocmai asta
trebuie facut, chiar daca e vorba de o reconsiderare din temelii a tuturor
cunostintelor noastre in aceasta privinta. De exemplu, cum ar putea fi
incorporata aceasta energie in ecuatiile matematice? si cum va trebui privita de
acum inainte insasi legea conservarii energiei?" La care savantul in cauza a
ridicat din umeri.
Cand a inteles ca de fapt, pentru a face plantele sa creasca mai repede, era
suficient sa le roage si sa faca in asa fel incat ele sa simta rugamintea lui, De
La Warr publica in ziarul sau, Mind and Matter, un articol prin care ii ruga pe
cititori sa-i infatiseze dovezi care sa poata fi folosite in argumentarea
rezultatelor lui, rezultate aflate intr-o atat de neortodoxa contradictie cu teoria
atomica materialista cvasioficiala.
Articolul descria un procedeu in cincisprezece puncte, din care unul din cele
mai importante consta intr-un lucru cat se poate de simplu: experimentatorul
trebuia sa-si umple mana cu seminte, de exemplu de fasole, si sa recite o
binecuvantare in tiparele religiei lui, pe un ton respectuos si de reculegere
profunda. Urmarea publicarii acestor lucruri a fost destul de neasteptata,
intrucat cititorii au primit cu cel mai viu interes procedeul in chestiune, in
schimb prelatii catolici au sarit ca arsi, declarand maniosi ca era curata
blasfemie ca un ins care nu fusese investit cu harul duhovnicesc sa se apuce
sa rosteasca el binecuvantari. Raspunsul plin de duritate al Bisericii a fost
acela ca mirenii trebuiau sa se multumeasca sa se roage lui Dumnezeu sa le
dea binecuvantarea lui, nu s-o dea ei, fie si unor boabe de fasole. Asa ca De La
Warr, care nu voia sa mai intre in conflict si cu clerul, a batut imediat in
retragere si si-a numit procedeul intr-un mod care sa nu supere pe nimeni:
„Accelerarea ritmului cresterii vegetale prin proiectarea mentala a unei energii
nedeterminate".
Un asemenea lucru nu putea trece neobservat, astfel incat o sumedenie de
cititori se apucara sa-si binecuvanteze de zor boabele inainte de a le

insamanta, cu rezultate mai bune sau mai rele. stirea despre acest sistem trecu
oceanul si ajunse in Statele Unite, unde reverendul Franklin Loehr se apuca sa
faca nu mai putin de sapte sute de experiente privitoare la efectele rugaciunilor
asupra plantelor. Aceste experiente au fost efectuate de o suta cincizeci de
oameni cu profunde sentimente religioase si cu folosirea a douazeci si sapte de
mii de seminte ale multor specii de plante, totul sub auspiciile Fundatie pentru
cercetari religioase din Los Angeles. Descrierea tuturor acestor experiente si a
rezultatelor lor a facut obiectul unei carti publicate de Loehr sub numele de
Puterea rugaciunilor asupra plantelor.
in aceasta carte Loehr arata ca s-au inregistrat sporuri de pana la 20 la suta
prin simplul fapt ca unul sau mai multi oameni au evocat imaginea mentala a
plantelor in cauza, prospere si crescand in conditii ideale. Cazurile citate in
aceasta directie erau atat de numeroase si erau insotite de fotografii atat de
concludente incat era greu ca afirmatiile lui sa fie combatute. Au fost in schimb
ignorate. Marele public a privit cu destula retinere, e adevarat, aceste lucruri,
dar oamenii de stiinta pur si simplu au ridicat din umeri, spunand ca nici
Loehr si nici oamenii care lucrasera cu el nu aveau vreo pregatire stiintifica, iar
metodele folosite de ei pentru masurarea cresterii efective a plantelor erau
primitive si nu puteau fi luate in considerare.
Dar daca acest punct de vedere era general in lumea oamenilor de stiinta, asta
nu inseamna ca era si unanim. Dr. Robert N. Miller, care se ocupa intens de
cercetarea stiintifica industriala si fusese pana nu de mult profesor de chimie
aplicata la scoala tehnica superioara a statului Georgia, una din cele mai solide
institutii de invatamant superior din Statele Unite, se apuca in 1967 de o serie
de experiente inedite, pentru care se asocie cu sotii Ambrose si Olga Worrall,
ale caror talente de tamaduitori erau celebre in America. Miller, care locuia in
Atlanta, capitala statului Georgia, le ceru sotilor Worrall, care stateau in
Baltimore, deci la mai bine de noua sute de kilometri distanta in linie dreapta,
sa-si concentreze gandul asupra firelor lui de secara. Pentru a masura ritmul
de crestere al acestora, Miller era pregatit sa aplice o metoda extrem de precisa,
elaborata si perfectionata de dr. H.H. Kleuter, de la Ministerul agriculturii al
SUA, metoda care permintea masuratori de pana la 1/40 milimetri pe ora.
Primele masuratori aratara o crestere spectaculoasa, in medie de 0,15
milimetri pe ora. Vrand sa stabileasca insa cu maximum de precizie cum stau
lucrurile, Miller le telefona sotilor Worrall rugandu-i sa se concentreze asupra
secarei lui la orele noua scara, dupa ora oficiala. Ei bine, exact la ora stabilita,
curba graficului care inregistra ritmul de crestere facu un salt urias in sus si,
desi sedinta de concentrare a partenerilor din Baltimore nu a durat decat un
minut, graficul ramase constant, astfel incat a doua zi de dimineata, la orele
opt, se constata o crestere cu 84 la suta mai ridicata in intervalul respectiv

decat cea normala. in seara urmatoare rezultatele fura de-a dreptul incredibile:
in loc sa creasca peste noapte cu un milimetru si jumatate, plantele crescusera
cu aproape paisprezece milimetri! in fata unor asemenea fapte, Miller se gandi
ca aici se putea afla o posibilitate serioasa de masurare a efectului gandului
asupra materiei, prin folosirea acestei tehnici experimentale de extrema
sensibilitate, care se vadea a nu fi o utopie.
Modul in care spiritul uman poate actiona prin intermediul unor aparate
radionice de tipul U.K.A.C.O., ca ale lui Hyeronymus sau asemeni „cutiilor
negre" ale sotilor De La Warr ramane inca neexplicat. Lucru surprinzator, John
Campbell, redactorul publicatiei Astounding Science Fiction, devenita ulterior
Analog Science Fiction/Science Fact, constata prin anii' 50 ca o diagrama a
circuitului lui Hyeronymus executata in tus negru functiona la fel de bine ca
aparatul insusi. „Circuitul dumneavoastra electronic - ii scria el lui
Hyeronymus - reprezinta o schema de relatii. Caracteristicile ei electrice sunt
accesorii si pot fi cu totul lasate la o parte."
Un alt nume veni sa se adauge celor care se aplecau asupra acestor chestiuni
destul de tulburi si de socante: Frances Farrelly, care conducea propria ei
scoala de tehnicieni pentru laboratoare medicale. Dupa ce aprofundase
temeinic tehnica folosirii instrumentelor radionice, sub patronajul fundatiei
create de Arthur M. Young, inventatorul elicopterului Bell, energica directoare
ajunse la concluzia ca instrumentele in discutie nu erau absolut necesare
pentru atingerea unor rezultate concrete. Pe vremea aceea Frances Farrelly
colabora foarte strans cu un medic de pe Harley Street din Londra si a observat
ca daca se indrepta spre un pacient tinand mainile intinse, putea simti in
propriul ei corp unde anume era hiba din corpul pacientului. „incepeam sa
folosesc instrumentul medical in capul meu, cu alte cuvinte numai mental",
spune ea. incepand de atunci, Farrelly a inceput sa puna diagnosticele nu
numai dispensandu-se de aparatura radionica, ci si renuntand cu totul la
practicile radionice, inclusiv la picatura de sange, la fotografie sau la alte
tehnici de acest gen. Imaginea mentala a organismului pacientului i se
intiparea perfect in minte si asta ii era suficient pentru stabilirea unui
diagnostic care se dovedea intotdeauna corect.
in anul 1973, Farrelly a fost invitata sa participe la un congres international de
„psihotronica", neologism inventat de cehi, gazdele acestei intruniri, spre a
desemna efectele energiei mentale asupra materiei. Lucrarile congresului s-au
tinut in imensa cladire din Praga a Asociatiei lucratorilor feroviari unde, in
timpul unei sedinte, unul din participanti a constatat ca-i lipseste portofelul. in
cateva minute, Frances Farrelly si-a demonstrat din plin aptitudinile,
localizand cu precizie obiectul pierdut, anume intr-un dulap dintr-o incapere
neumblata, unde il dosise o femeie de serviciu. Femeia se temuse sa tina

portofelul la ea, gandindu-se ca politia avea sa inceapa o ancheta severa, asa ca
il pitise intr-un loc unde era prea putin probabil sa-l caute cineva, cu intentia
de a-l recupera cand lucrurile aveau sa se mai linisteasca.
Cazul acesta starni fireste mare senzatie, asa ca chiar a doua zi Farrelly fu
supusa la o adevarata proba de foc de un profesor universitar renumit,
membru al Academiei cehe de stiinte, care ii ceru, in fata unui public numeros,
sa stabileasca originea si varsta unei bucati de roca pe care i-o puse in fata.
Dupa ce medita temeinic si isi puse multe intrebari, Farrelly raspunse ca
fragmentul in cauza provenea dintr-un meteorit si era in varsta de aproximativ
3.200.000 de ani, ceea ce corespundea exact cu concluziile trase, dupa
investigatii indelungate si amanuntite, de expertii cehi in mineralogie.
Cat timp a stat in Anglia, Farrelly se simtea imboldita de curiozitate asupra
faptului ca sotii De La Warr pareau sa fi detectat, cu ajutorul procedeelor lor
radionice, existenta la fiecare planta vie a unei pozitii critice, dependenta parese de campul magnetic terestru in momentul in care planta incoltita apare din
sol. Cand firul in cauza este rasadit in asa fel incat sa creasca in continuare in
aceeasi pozitie, ele se vor dezvolta mult mai bine decat altele, rasadite fara a se
tine seama de orientarea aceasta. Acest fenomen a fost observat, independent,
si de Hyeronymus, care a constatat ca indicatiile date de cadranele aparaturii
lui radionice erau la maximum cand planta era rasucita intr-o anumita pozitie
fata de punctele cardinale.
George De La Warr si sotia lui mai constatara un lucru demn de atentie,
anume ca o planta este aureolata de o schema de radiatii care depinde tocmai
de raportul pozitiei plantei fata de campul geomagnetic. in interiorul acestei
scheme, sau retele, pot fi detectate anumite noduri, care se pot localiza cu
ajutorul unui detector transportabil prevazut cu o sonda si cu o placa de
frecare asemanatoare celor care intrau in componenta aparaturii radionice.
in Anglia, Farrelly constata ca, doar cu ajutorul unui simplu pendul, putea sa
localizeze in schema geometrica in forma de dom din jurul unui arbore, noduri
de energie in stare sa impresioneze un film special, de tipul celor folosite in
tehnica razelor X.
Acest camp energetic poate fi comparat, intr-o anumita masura, cu un camp
magnetic, intrucat amandoua pot fi detectate prin radiestezie. Autorii cartii de
fata au avut ocazia sa asiste la Lorton, in statul Virginia, la o demonstratie
bazata pe extraordinara sensibilitate la campuri magnetice a lui Wilhelm de
Boer, un Rutenmeister, adica specialist in manuirea pendulului. Wilhelm de
Boer locuieste la Bremen, in Germania, dar a dat curs invitatiei adresate de dr.
Zaboj Harvalik de a veni in Statele Unite special pentru un sir de asemenea
experiente. in decursul celei la care am asistat noi, dr. Harvalik i-a cerut lui de
Boer sa traverseze un camp magnetic care putea fi intrerupt sau declansat cu

ajutorul unui comutator. De fiecare data cand campul magnetic era in actiune,
bagheta tinuta delicat de degetele lui de Boer tremura usor, rasucindu-se incet,
dar se oprea indata ce campul magnetic nu mai era sub tensiune.
Cu ajutorul aceleiasi baghete, de Boer poate masura aurele arborilor sau ale
oamenilor. La inceput, el se departeaza de obiectul atentiei lui, de exemplu un
stejar mare si gros, pentru a se apropia apoi incet. Cand ajunge la aproximativ
sase metri, varful pendulului tinde sa se indrepte in jos. in cazul unui arbore
mai mic, de Boer trebuie sa se apropie mai mult pana sa obtina aceeasi reactie.
„Aceasta energie care emana din trupul unui stejar puternic poate spori pentru
un timp limitat vitalitatea unui individ", ne-a declarat de Boer, care a facut in
fata noastra o experienta extraordinara: a masurat aura lui Harvalik, care se
desfasura in jurul acestuia pe o raza de aproximativ trei metri, dupa care,
cerandu-i subiectului sa tina imbratisat un trunchi de stejar timp de doua
minute, aceeasi aura ajunsese la dimensiuni duble. De Boer marturiseste ca o
mare contributie la aceasta descoperire au avut-o faptele citite de el intr-o carte
despre viata lui Bismarck, „cancelarul de fier", care in fiecare zi, dupa sfatul
medicului sau personal, tinea in brate trunchiul cate unui copac timp de o
jumatate de ora, fapt care realmente il reconforta dupa oboselile epuizantei lui
munci.
Harvalik a emis ipoteza ca s-ar putea ca aura masurata de Boer sa nu fie decat
aceeasi pe care oamenii inzestrati cu calitati de medium o detecteaza in jurul
diverselor persoane. De aceste fapte se ocupasera amanuntit doi cercetari
britanici, dr. Walter Kilner si Oscar Bagnall, care fusesera intrigati in special de
faptul ca aura aceasta pare sa se departeze uneori mult de corpul care o emite.
Harvalik sustine: „Noi nu stim cu precizie in ce consta aceasta aura mai vasta,
dar ce e sigur este ca ea nu poate fi analizata intr-un laborator de fizica, cel
putin nu in momentul de fata".
inca e greu de spus daca exista o identitate intre campurile masurate de Boer
si cele surprinse de Frances Farrelly, care a reusit sa le capteze pe pelicula
fotografica, unde s-au putut observa „nodurile" de energie. S-ar parea ca atunci
cand substanta materiala care emite campul respectiv se scindeaza in mai
multe bucati si campul insoteste in continuare diferitele parti care raman in
contact, chiar la distanta. Acest fapt l-a facut pe De La Warr sa se intrebe daca,
prelevand un butas dintr-o planta si ingropandu-l in pamant, acesta va mai
beneficia de radiatiile emise de planta-mama sau va avea de suferit din cauza
absentei acestora. A trecut imediat la experimentarea acestei chestiuni,
constatand ca, daca planta-mama ramane in viata la locul ei, butasul prelevat
prinde radacini intr-un timp dat, in vreme ce, daca aceeasi planta este arsa
complet, cu radacini cu tot, fenomenul se declanseaza mult mai lent, iar noua
planta rezultata va fi mai plapanda.

Experientele lui De La Warr au ajuns si la urechile lui J.I. Rodale, care s-a
apucat sa le repete spre verificare, ceea ce s-a soldat cu un succes deplin. El
urmarea in special sa vada daca exista vreo legatura intre planta-mama si
butasul plantat pentru ca acesta sa se prinda bine si sa creasca normal. Iar
rezultatele au demonstrat ca butasul prospera atunci cand planta-mama este
in viata, indiferent de distanta care ii separa. Iar daca asa stau lucrurile,
conchide Rodale, atunci inseamna ca si alte entitati vii, inclusiv copiii nostri,
beneficiaza de radiatiile protectoare emise de mamele lor, ca tot radiatiile pot
sta la baza dragostei la prima vedere si realmente exista oameni care emit
radiatii benefice pentru plante.
Ca din mainile unui tamaduitor se degaja energie - fapt pomenit si in textele
crestine despre Iisus Christos - si ca aceasta energie este de natura sa
favorizeze si cresterea si sanatatea plantelor, pare sa fie demonstrat si de
cercetarile intreprinse de dr. Bemard Grand, biochimist angrenat in programele
de cercetari de la Allan Memorial Institute of Psychiatry al Universitatii McGill
din Montreal, care a facut o serie de experiente pe seminte aflate in timpul
procesului de germinatie. Aducand „controversele asupra tamaduitorilor" in
laboratorul sau, Grand a realizat cateva experiente amanuntite cu ajutorul
unui imigrant ungur, Oszkar Estebany, fost colonel in armata horthysta si
participant activ la revolutia din Ungaria din 1956 impotriva ocupatiei rusesti a
tarii sale. Estebany isi daduse seama de puterile sale miraculoase de
tamaduitor chiar in timpul revolutiei si, reusind dupa intrarea in Ungaria a
tancurilor sovietice sa se refugieze peste ocean, si-a continuat aici activitatea,
ajutandu-l si pe Grand la efectuarea experientelor amintite.
Aceste experiente, extrem de riguros controlate, au fost descrise in Journal of
the Society for Psychical Research si in International Journal of Parapsychology
si au starnit adevarata consternare: atat germinarea semintelor cat si nasterea
tesuturilor clorofiliene ale plantei astfel nascute pot cunoaste o accelerare
considerabila fata de plantele-martor prin simpla udare a lor cu apa dintr-o
sticla inchisa ermetic, pe care insa Estebany o tinuse in prealabil catva timp in
palme, transmitandu-i astfel din energia lui.
La inceputul experientelor lor, efectuate cu toata seriozitatea si in prezenta mai
multor specialisti de inalta tinuta, Grand se putuse convinge ca era suficient ca
Estebany sa puna putin mana pe o cusca de sarma in care se afla inchis un
soricel ranit, fara sa atinga absolut deloc soricelul, pentru ca micul pacient sa
se vindece surprinzator de repede, mult mai repede decat s-ar fi vindecat daca
ar fi fost tratat cu medicamente sau daca ar fi fost lasat sa se faca bine singur,
in virtutea legilor naturii. Administrandu-le unor cobai alimente din care
fusese extrasa orice urma de iod si alcatuind din ei un lot experimental si unul
martor, Grand a constatat ca aceeasi atingere a custii de mana lui Estebany

era suficienta pentru a incetini considerabil aparitia gusii la cobaii din lotul
experimental, in timp ce la cei din lotul-martor gusile cresteau vertiginos. Cand
cobaii din ambele loturi au inceput sa fie hraniti cu alimente cu un continut
normal de iod, aceeasi simpla atingere a fost de natura sa duca la disparitia
mult mai rapida a gusilor celor din lotul experimental.
Atunci i-a venit lui Grand ideea sa vada daca puterile lui Estebany aveau darul
de a influenta si germinatia semintelor si cresterea plantelor. Simplul fapt ca
Estebany tinea in mana recipientul cu apa cu care aveau sa fie udate apoi
semintele iar mai pe urma plantele rasarite din ele era de natura sa duca la o
crestere mai rapida si la obtinerea unor exemplare mai viguroase.
Grand se intreba atunci daca asemenea rezultate puteau fi obtinute si de alti
subiecti in afara de Estebany si, din numerosii pacienti ai clinicii unde isi
desfasura activitatea, selectiona o tanara de douazeci si sase de ani, atinsa de
o depresiune nevrotica reactionala, si un alt psihopat de treizeci si sapte de ani,
dupa care se hotari sa aleaga si pe un alt treilea, care fu un barbat in varsta de
cincizeci si doi de ani care nu prezenta nici o afectiune psihica.
Grand urmarea sa afle daca apa tinuta in mana de un om sanatos putea
accelera cresterea unei plante in aceeasi masura cu cea tinuta de o nevropata
sau de un psihopat. Puse asadar apa cu o mica concentratie salina in trei sticle
mari, pe care le incredinta celor trei subiecti cu rugamintea de a le tine in
mana timp de o jumatate de ora, dupa care uda, separat, trei minuscule loturi
de cateva zeci de seminte de orz. Un al patrulea lot, la fel de mic, ramanea
lotul-martor. Operatiunea fu repetata de mai multe ori, timp de cateva
saptamani, si avu rezultate la care Grand nu se asteptase. Firele udate cu apa
provenita de la barbatul sanatos se dezvoltasera admirabil, depasindu-le net pe
cele udate cu apa tinuta de cei doi pacienti si chiar pe cele de pe micul lot
martor, care fusese udat cu apa avand aceeasi concentratie salina redusa, dar
fara sa fie tinuta in mana de nimeni. Apoi existau diferente si intre plantele
udate cu apa tinuta de cei doi pacienti: firele udate cu apa de la bolnava erau
mai dezvoltate decat cele udate cu apa provenind de la barbatul de treizeci si
sapte de ani si, contrar asteptarilor lui Grand, acelasi orz, udat cu apa tinuta
de femeia bolnava, era usor superior celui de pe lotul martor.
Interveneau aici, probabil, factori pe care Grand abia acum si-i explica. Atunci
cand inmanase psihopatului sticla, rugandu-l s-o tina catva timp, acesta
executase masinal ceea ce i se spusese, fiind vizibil ca nu avusese absolut nici
o reactie, nici o emotie, nici o mirare. in schimb femeia, intrigata la inceput,
ceruse explicatii, dupa care, convinsa ca e vorba de ceva serios, dovedise cel
mai viu interes pentru operatiunea respectiva si isi manifestase o buna
dispozitie neta. Grand chiar notase ca bolnava luase sticla pe genunchi,
leganand-o in felul in care o mama si-ar fi leganat copilul, de unde concluzia

lui ca factorul important pentru reusita experientei tine nu atat de diagnosticul
bolii cat de starea de spirit in care se afla pacientul atata timp cat tine sticla in
mana. intr-o dare de seama amanuntita prezentata in fata unei sedinte a
Societatii americane pentru cercetari fizice, Grand a aratat ca o atitudine
negativa din partea subiectului, fie ca era vorba de o stare de depresiune, de
anxietate sau de ostilitate, fie ca era la mijloc simpla indiferenta, modifica in
mod defavorabil solutia din sticla, astfel incat folosirea acesteia la udatul
plantelor producea o inhibare a cresterii celulelor.
Grand si-a dat seama ca aceasta experienta putea avea implicatii mult mai
ample decat simpla udare a unor fire de orz. Daca buna dispozitie a unei
persoane poate influenta solutia dintr-o sticla pe care aceasta o tine in mana,
atunci se putea presupune si ca starea de spirit a unei gospodine sau a
bucatarului unui restaurant in exercitiul functiunii sale poate duce la
modificarea calitatii mesei pregatite. isi aduse aminte ca citise despre obiceiul
respectat la multe popoare, de a nu ingadui femeilor aflate in perioada ciclului
menstrual sa patrunda in incaperile unde se facea branza, intrucat domnea
convingerea ca prezenta lor va strica iremediabil calitatea produsului. De
asemenea, isi mai aminti ca femeile aflate in aceasta stare erau sfatuite sa nu
puna legume la murat, sa nu faca dulceata si sa nu incerce sa bata albusul de
ou pentru prajituri. Se spunea de asemenea ca florile din glastra aflata intr-o
incapere unde locuieste o femeie au mult de suferit in zilele cu pricina.
Explicatia data de regula acestor fapte era aceea ca prezenta anumitor
substante specifice sangelui menstrual era de natura sa produca perturbatii in
activitatea culturilor bacteriene, dar Grand se gandi ca era vorba mai curand
de o stare de spirit negativa a femeii in cauza, care actiona defavorabil asupra
activitatilor enumerate. Iar asta insemna transformarea stravechiului precept
biblic privitor la „femeile necurate" in adevar stiintific verificat. De altminteri
este stiut ca framantatul painii, operatiune privita ca avand un caracter sacru,
la multe popoare nu era lasat, pe vremuri, pe seama femeilor, ci era executat
numai de barbati, indiferent de starea fiziologica a nevestelor lor.
Fapt este insa ca subiectul radiatiilor si al rolului jucat de gandirea umana
asupra diferitelor domenii, ca si eventuala ei interactiune cu diferitele aparate
radionice inventate de De La Warr, Hyeronymus, Drown, Abrams si altii, se
situeaza deocamdata la limita dintre fizica si metafizica, intr-un fel de tara a
nimanui care separa aceste doua domenii.
Hyeronymus a marturisit autorilor acestei carti: „Oare forta si manipularea ei
apartin in mod fundamental domeniului fizicii? stim ca exista persoane cu
puternice calitati de medium, ca Frances Farrelly de exemplu, care pot obtine
rezultate fara sa recurga absolut deloc la ajutorul vreunui aparat. si, cu toate
acestea, exista altii care par a avea mult de castigat de pe urma instrumentelor

radionice, chiar daca sunt foarte inzestrati in directia parapsihologiei, cum
stau lucrurile cu sotii De La Warr."'
intr-un articol, unic in felul sau, publicat sub egida Academiei de
parapsihologic si de medicina si intitulat Radionica, radiestezie si fizica,
profesorul William A. Tiller, coordonatorul Departamentului de stiinte materiale
al Universitatii Stanford, care petrecuse un an in Anglia si studiase fenomenele
radionice in laboratoarele lui De La Warr, propune un model care poate explica
functionarea procesului: „Ideea fundamentala in radionica este aceea ca fiecare
individ, fiecare organism sau fiecare bucata de materie emite si absoarbe
energie printr-un camp de unde unice, dotat cu anumite caracteristici
geometrice de frecventa specifice radiatiilor. Este vorba de un camp de forte
care se manifesta in jurul oricarei forme de materie, insufletita sau
neinsufletita. Se poate stabili aici o comparatie nu lipsita de interes cu atomul
fizic care emite in permanenta energie electromagnetica sub forma de unde,
datorita miscarii sale oscilatorii bipolare si vibratiilor sale termice. Cu cat
materialul in cauza este mai complex, cu atat schema sa de unde va fi si ea
mai complexa. Organismele vii, cum ar fi de exemplu omul, emit un spectru de
unde de o extraordinara complexitate, din care anumite parti se afla in legatura
cu diferite organe si sisteme ale corpului."
Tiller sustine ca daca cele cateva sute de mii sau milioane de celule care iau
zilnic nastere in corpul nostru ar ajunge sa se formeze intr-un camp polarizat
prin procedee radionice, atunci este neindoielnic ca ele ar creste intr-o
configuratie mai sanatoasa, care ar fi de natura sa slabeasca puterile unui
eventual camp de o structura anormala sau daunatoare sanatatii. Un
tratament continuu si bine condus ajunge sa influenteze structura organelor
corpului omenesc si astfel conditiile de instalare a bolii sunt eliminate.
Un alt cercetator, dr. Andrija Puharich, expert de prima mana in materie de
toxicologie si de telepatie, accepta si el ideea ca gandul omenesc are anumite
puteri speciale. Cu cativa ani in urma, Puharich a demonstrat limpede puterea
de manifestare a fortelor oculte sau mentale, intr-un mod care a socat si a
ingrijorat lumea fizicienilor, a psihologilor si a oamenilor de stiinta in general.
Sa mentionam ca Puharich este autorul a doua carti de exceptie, Ciuperca
blestemata, lucrare ce trateaza amanuntit despre efectele unor plante
halucinogene, cum ar fi o specie de cactus cunoscuta sub numele de peyotl, iar
asta cu mult inainte ca drogurile de tip marijuana sau LSD sa devina o
amenintare grava la adresa sanatatii unor generatii intregi, si Dincolo de
telepatie, aparuta cu zece ani mai inainte ca cineva sa se fi gandit la
posibilitatea ca acest fenomen sa fie totusi ceva serios si vrednic de luat in
seama. Comunitatea oamenilor de stiinta ramasese la opinia cvasiunanima ca
aici era vorba de mofturi si de insanitati debitate de escroci, dar Puharich a

intreprins in aceasta directie o serie de studii care obliga pe orice om de buna
credinta sa priveasca lucrurile dintr-un cu totul alt punct de vedere. El a
descoperit un medium cu adevarat remarcabil in persoana unui tanar israelian
pe nume Uri Geller, ale carui insusiri au zguduit sute de persoane care au
asistat la experientele respective si au dat fiori de teama celor mai multi din
oamenii de stiinta receptivi la ce este nou.
Ziarista Connie Best a scris despre Geller un articol intitulat Omul care
spulbera stiinta, in care citeaza si cuvintele rostite intr-un cerc restrans de
Puharich: „Noi incercam sa punem la punct un model pentru a explica in mod
concludent felul in care se poate realiza separarea atomilor. Exista teorii
microfizice de anihilatie si asa mai departe, dar in toata lumea nu exista nici o
teorie, oricat de nefondata, capabila sa explice acest fapt la scara
macroscopica. Cum ati putea separa toti acesti atomi, sau sa-i comprimati in
asa fel incat ei sa devina invizibili si nedetectabili tocmai datorita micimii lor,
sa-i pititi in cine stie ce ungher in care nici cea mai sofisticata aparatura sa nu
mai poata da de ei, si apoi sa-i recuperati si sa-i asamblati din nou?"
Geller poate nu numai sa influenteze intr-un mod de-a dreptul miraculos ceea
ce numim noi lumea neinsufletita, ci si entitati tinand de cea animata. in
prezenta unor martori de indiscutabila credibilitate, el a pus mana pe un
boboc de trandafir timp de nici cincisprezece secunde, iar atunci cand si-a
luat-o de pe el, bobocul era trandafir ca toti trandafirii, inflorit din plin. Connie
Best comenteaza faptele astfel: „Fizica este o stiinta precisa, pe care n-o putem
intoarce si rasuci dupa vrerea noastra. si totusi Uri Geller gaseste in zidurile
groase si temeinice ale acestei stiinte destule fisuri ca sa se strecoare prin ele si
sa faca un boboc de trandafir sa infloreasca in cateva secunde. El sfideaza pur
si simplu fizica si o sileste sa tina seama de puterile zise „paranormale" ale
sufletului. si atunci ne dam seama ca fizica va trebui modificata, dar pana la ce
punct? Daca cifrele pe care le dau cele mai fine aparate de masura sunt
influentate de gandurile si de dorintele nemarturisite ale celor care lucreaza cu
ele in laborator, daca simpla prezenta a unui cercetator este suficienta ca sa
supere si sa enerveze particulele subatomice, atunci nu e logic sa ne intrebam
ce se petrece cu noi si ce ne asteapta?"
Asa cum a declarat inainte de moarte genialul Nikola Tesla, stralucitul savant
si inventator sarb stabilit in Statele Unite: „in ziua cand fizica va incepe sa
cerceteze lucruri care nu tin, pare-se, de fizica, ea va progresa intr-un singur
deceniu de o mie de ori mai mult decat a progresat in sutele de ani de pana
acum."
Iar asta ne face sa ne gandim daca nu cumva ne si aflam in pragul acelui
deceniu.

20. GOLFUL FINDHORN SAU GRADINA RAIULUI
intr-un colt de lume nestiut de nimeni, in partea de miazanoapte a Scotiei, s-a
desfasurat o experienta absolut inedita in materie de comunicare a omului cu
plantele. Pe un pamant nisipos si sterp, aflat in bataia vanturilor aspre, unde
nu cresc decat ici si colo cateva fire de iarba pipernicita si aspra, in marginea
campiei care da in golful Moray, unde ne amintim ca cele trei vrajitoare i-au
facut lui Macbeth intunecatele prorociri care au ramas celebre, tocmai aici s-a
hotarat sa se stabileasca un fost sef de escadrila la trecerea lui in retragere din
R.A.F., avand interese si in industria hoteliera.
impreuna cu sotia sa si cu cei trei fii, el s-a instalat pe tarmul micului golf
Findhorn, intr-un loc unde se aflase candva un camping pentru rulote unde
acum nu se mai gaseau decat cutii de conserve ruginite, cioburi de sticla,
buruieni si maracini. Omul nostru, un barbat inalt si cu fata roscata, se
numea Peter Caddy. Cand era in putere facuse un mars de trei mii de kilometri
in muntii Himalaia, strabatuse Casmirul si o buna parte din Tibet. Tot pe
atunci aderase la o secta care isi propunea printre altele si sa aduca inapoi
bunastarea si inflorirea care domnisera pe pamant in timpurile de aur ale
omenirii. Asa ca, iesind la pensie, Peter Caddy si sotia lui, Eileen, impreuna cu
cei trei fii si cu o prietena a familiei, Dorothy MacLean, care era convinsa ca cei
doi soti au incontestabile calitati de medium, au lasat la o parte viata
confortabila si tihnita de pensionar intr-o casuta cu flori de la oras si s-au
stabilit in acest atat de neospitalier colt de lume, intr-o zi deja inzapezita a lui
noiembrie 1962.
Un timp, toti se silira din rasputeri sa se obisnuiasca cu acest nou mod de
viata, atat de diferit de tot ce stiau ei, detasandu-se de orice idee de
materialism pentru a incepe ceea ce Caddy a numit o lunga perioada de
antrenament si de pregatire sub toate aspectele, in decursul careia aveau sa
renunte la tot, pana si la vointa proprie a fiecaruia, pentru a atinge idealul pe
care ei il considerau a fi „desavarsita iubire de aproape si adevarul cel mai
curat". Ca s-o spunem drept, nici Caddy si nici ceilalti nu si-ar fi inchipuit
vreodata ca intr-o buna zi aveau sa aterizeze tocmai in locul acesta atat de
vitreg, plin de gunoaie si de fragmente de rulote abandonate, cunoscut sub
numele de Findhorn Caravan Park. Ani de zile isi dusesera viata in liniste si
fara griji in locuinta lor confortabila si imbelsugata, dar se simtisera manati de
cine stie ce imbold tainic sa paraseasca tot si, invingandu-si sila, sa vina sa se
stabileasca pe aceste locuri unde cumparasera doua mii de metri patrati intrun punct mai jos, situat nu departe de locul unde se afla cimitirul de rulote.
De gradinarit nici nu putea fi vorba, pamantul era numai nisip si piatra, iar
vantul care batea neindurator i-ar fi inabusit fara indoiala sub straturi groase

de nisip daca in apropiere nu s-ar fi aflat o liziera de brazi piperniciti si ceva
tufisuri care sa-i mai apere cat de cat de aceste vitregii. Iar faptul ca iarna
batea la usa facea ca perspectivele lor imediate sa fie de-a dreptul lugubre.
Pentru inceput aveau sa stea in rulota proprie si, dupa pilda calugarilor din
vechime care cu mainile lor isi zideau manastirile, ridicand lacasul de dragoste
frateasca si de lumina cu fiecare piatra adaugata, se apucara si ei, deocamdata
doar sa-si faca rulota mai lunga si sa vopseasca tot modestul mobilier din ea,
urmand ca mai tarziu sa se puna cu adevarat pe treaba. Frecatul si curatatul,
la un loc cu munca migaloasa pe care o presupunea vopsitul, toate implinite
din suflet si cu incredintarea ca fac un lucru bun, erau primul pas in directia
intemeierii noului lor univers de raze ale mantuirii. si, ca sa dea viata acestei
oaze de lumina ocrotitoare, hotarara ca de indata ce aspra iarna scotiana avea
sa ia sfarsit, sa se apuce de munca din rasputeri si sa incropeasca si o gradina,
care avea sa insemne in acelasi timp si o sursa de hrana proaspata si
sanatoasa.
Toata iarna, de-a lungul zilelor scurte si al noptilor care nu se mai sfarseau,
Caddy a studiat din scoarta in scoarta o sumedenie de carti despre gradinarit,
pline de sfaturi, care insa se bateau cap in cap. indrumarile din paginile lor se
adresau in principal gradinarilor din alte zone ale insulei, cu clima temperata,
astfel incat nu se potriveau mai deloc cu conditiile de aici, iar asta pe Caddy il
dezamagea si il supara atat de rau incat, daca n-ar fi fost un om plin de ravna
religioasa, ar fi izbucnit intr-un torent de injuraturi la adresa autorilor, ca unul
care isi petrecuse mai toata viata in armata. Mai ales ca in viata lui nu
semanase si el macar un morcov si acum se simtea cam cum trebuie sa se fi
simtit Noe, cand a trebuit sa faca o arca fara sa aiba la indemana o apa pe care
sa-i faca proba. Dar Caddy fusese militar, facuse razboiul si nu era el omul
care sa dea inapoi numai pentru atata lucru. Trebuia prin urmare ca si el si
sotia lui sa se tina cu atentie de sfaturile cartilor, altminteri erau siliti sa plece,
sa traiasca din pensie si din afaceri si atunci s-a zis cu mantuirea lor. isi
amintea mereu cuvintele maestrului care il convertise la credinta sectei sale:
„Sa-ti placa locul unde traiesti, oamenii printre care stai si lucrul pe care-l ai
de facut".
Pentru a putea primi invataturile tainice de care depindea intru totul
comunitatea religioasa din care faceau si ei parte, Crucea Trandafirului, Eileen
Caddy se trezea cu regularitate la miezul noptii si, infasurandu-se intr-o manta
groasa ca sa nu inghete de frig, medita ore intregi concentrandu-se la puterea
divina.
Citise undeva ca fiecare faptura a Domnului primeste, intr-un anumit moment
al vietii sale, un nume spiritual, altul decat numele primit la botez, si ca abia
atunci incepe adevarata lui viata spirituala. in anul 1953 avusese o revelatie

stranie, in decursul careia simtise un nume care i se intiparea pe frunte si pe
care il putuse descifra: Elixir. Adoptase cu religiozitate numele acesta si de
atunci se simtea in permanenta inspirata de puterea divina.
Tot atunci, Eileen-Elixir mai avusese o revelatie ciudata: sapte casute de lemn
grupate apropiat in mijlocul unei gradini pline de verdeata, neinchipuit de
curata si de bine ingrijita. si aceeasi viziune a avut-o, parca si mai limpede, si
dupa asezarea la Findhorn Caravan Park, intr-una din noptile de profunda
meditatie religioasa, interpretand asta ca un semn ca alegerea acestui loc
fusese inspirata de vointa divina. Cum sa faca din paragina aceea nenorocita o
gradina ca in viziunile ei, asta era mai greu si nimeni din micul grup nu putea
spune ce aveau de facut ca sa reuseasca.
Proiectul lor de a se apuca de gradinarit aici parea de domeniul fantasticului si
orice om cu judecata ar fi zis ca asa ceva depasea slabele puteri omenesti.
Solul era constituit dintr-un nisip marin marunt, fin ca praful si din pietris, in
care nu cresteau decat cateva buruieni din cale afara de darze, care insa nu
aratau nici ele semne de prea mare prosperitate. in special domina pirul, a
carui prezenta nu putea fi deloc de bun augur.
Caddy insa era voinic si intr-o conditie fizica excelenta. La primele semne ale
primaverii, dornic sa-si dezmorteasca incheieturile dupa atata inactivitate cu
care nu fusese niciodata obisnuit, se apuca de munca si sapa un sant larg de
un metru, lung de trei metri si adanc de vreo saptezeci de centimetri, pe fundul
caruia asternu toate buruienile din preajma, dezgropate cu radacini cu tot si
maruntite bine cu lopata.
Ideea lui era ca pirul sa nu mai poata rasari si, putrezind, sa constituie o sursa
de hrana pentru viitoarea gradina de trei metri patrati. Toti membrii familiei
muncira din greu, indepartand tot ce era piatra si lasand numai nisipul, pe
care il asezara la loc umpland santul, apoi udara din belsug peticutul acesta de
pamant, care iata ca era gata de a fi semanat.
Daca ne uitam in cartile scrise de expertii horticoli in care isi pironise privirile
nopti de-a randul si Caddy, pe locul acela n-ar fi trebuit sa creasca nimic, decat
cel mult pir, daca cineva ar fi avut grija, bineinteles, sa-l semene. Sau, hai sa
zicem, laptuci sau ridichi, care n-ar fi fost bune nici de dat la porci. Prea putin
pentru familia lui Caddy, care se invatase sa aiba pe masa fripturi in sange,
branzeturi fine si cate o sticla de vin vechi, importat din Franta, din Spania sau
din Portugalia. Dar Caddy se apuca sa semene. il chinuia gandul ca vantul
aspru avea sa zadarniceasca toata munca asta disperata, dar a avut un noroc
nemaipomenit cu un om care avusese candva un garaj printre rulotele din
vecinatate si venise acum sa-l desfaca de tot, spre a recupera partile metalice si
instalatia electrica, asa ca i-a cedat cu bucurie lui Caddy scandurile, care nu
prea aveau la ce-i folosi, fiindca erau intr-o stare destul de proasta. Nici nu

facuse bine Caddy paravanul cu pricina, ca un vecin care aflase de ticnelile lui
veni si-i spuse ca pe marginea drumului, ceva mai incolo, zaceau cativa saci cu
ciment care cazusera peste noapte dintr-un camion. Hartia se cam rupsese in
vreo doua locuri din cauza caderii, dar un om care avea nevoie de asa ceva nu
trebuia sa tina seama de un asemenea fleac. Astfel incat nu dupa mult timp,
familia Caddy era detinatoarea unui mic patio inconjurat de bariere de beton
din care putea contempla nu laptuci care sa fi crescut ca in orice gradina
infloritoare, ci doar cateva fire prapadite, atacate si acelea de viermisori lacomi.
Noroc cu alt vecin, care a trecut si el pe la ei sa vada cu ochii lui cum stau
lucrurile cu aiuritii astia si care le-a spus ca cel mai bun leac impotriva micilor
inamici era putina funingine uscata, din care se gasea din belsug in locul unde
pe vremuri se facea focul in camping.
Astfel ca pe la sfarsitul lui mai lucrurile se schimbasera in asemenea masura
incat familia Caddy, care se hranise pana atunci numai cu conserve si cu
vitamine sintetice care sa evite scorbutul, avea in sfarsit pe masa o salata
imbietoare si ridichi ca toate ridichile, ba parca mai gustoase decat altele.
Numai ca, daca voiau sa se apuce de legumicultura serioasa, aveau nevoie fie
de ingrasaminte chimice, la care in ruptul capului nu voiau sa recurga,
considerandu-le ca fiind o nascocire diavoleasca, fie de compost, care li se
parea lucru firesc si crestinesc. inca o data vecinii le sarira in ajutor: unul le
darui cateva roabe de paie putrede iar altul, caruia ii salvasera un miel, le
aduse o remorca de baligar. Un altul, cu care se imprietenisera, proprietarul
unui manej, le dadu voie sa urmareasca exercitiile de echitatie cu lopata si cu
galeata in mana. O distilerie de whisky din apropiere fu bucuroasa sa scape de
deseurile a caror indepartare costa bani seriosi si era obligatorie din cauza
mirosului pestilential pe care acestea l-ar fi degajat oriunde erau aruncate,
astfel incat le aducea acum reziduurile gratis, punandu-le astfel la dispozitie
cantitati serioase de cenusa si de borhot, foarte hranitor ca ingrasamant,
intrucat provenea din orz incoltit. inviorati, se apucara sa adune de pe tarm
alge aruncate pe plaja de valurile marii si acoperira terenul, pe care incepuse
sa fermenteze compostul, cu fan din niste baloti uitati nu se stie de cine chiar
la poarta fostului camping, asigurand astfel o protectie foarte buna a acestuia.
Unul din ei nota in zilele acelea in jurnalul sau intim: „Am fi putut sa facem
mofturi si sa spunem ca pamantul acesta nu e bun de nimic, si adevarul este
ca n-am fi exagerat deloc. N-am facut asta si ne-am pus pe munca pe branci,
cu incredintarea ca pana la urma vom reusi."
Caddy se agita in toate partile de dimineata pana seara, gandindu-se ca in felul
acesta, pe langa muncile pe care le facea, mai si imbogatea solul cu
transpiratia sa si mai cu seama cu razele corpului sau, facandu-l mai fertil,
lucru foarte important pentru hrana familiei in viitor. si Eileen-Elixir si el

sperau ca aerul curat, lumina soarelui, scaldatul in mare si apa rece si limpede
vor avea darul de a le purifica trupurile si de a le insufla energia necesara.
Erau adeptii teoriei ca un corp omenesc, cu cat e mai purificat prin spalare,
aer curat si rugaciune, cu atat devine mai receptiv la energiile cosmice, pe care
le poate absorbi in cele mai bune conditii, astfel incat devine mai putin
dependent de hrana materiala. Plantara creson, tomate, castraveti, spanac,
patrunjel, dovlecei si sparanghel. Ba mai sadira si tufe de mur si de zmeur in
jurul gradinii de legume care se intindea acum pana dincolo de locul unde se
afla cimitirul de rulote si acoperea inca opt mii de metri patrati, cumparati
ulterior. O suprafata pe care fiecare palma de loc era fabricata, in sens propriu,
din iarba uscata si compost si fiecare deget era muncit si iar muncit, cu
eforturi inimaginabile, de maini omenesti.
Fermierii de prin partea locului nu-si credeau ochilor, si cand niste viermisori
albi facura praf varza de prin toate gradinile, fara sa se atinga insa de gradina
lui Caddy, uimirea lor nu mai cunoscu margini. Nu putea fi o intamplare, cu
atat mai mult cu cat coacazele negre fura si ele atacate de un parazit care facea
ravagii in tot nordul Scotiei, iar coacazii lui Caddy ramasera neatinsi.
La Findhorn, care incepea sa semene a loc obisnuit, mesele erau acum
imbelsugate, compunandu-se aproape numai din produse ale gradinii familiei
Caddy. Cel putin varietatile de salata erau o adevarata delectare pentru ai
casei, care foloseau acum la pregatirea lor mai bine de douazeci de ingrediente.
Cum productia de laptuci, spanac, patrunjel sau ridichi depasea cu mult
nevoile lor, imparteau surplusul pe la vecinii care stateau mai rau cu recolta la
aceste produse. Seara se obisnuisera sa manance legume culese tot din
gradina, proaspete sau fierte atunci. Cultivau acum ceapa, usturoi, morcovi,
branca-ursului, rutabaga, napi, anghinare, gulii, telina, dovlecei, tarhon, toate
astea insotite de suprafete cu tot felul de ierburi inmiresmate.
Eileen-Elixir mai avusese intre timp o noua revelatie, primind porunca de a
lasa spiritul ei sa pluteasca asupra fiecarui ingredient pe care il folosea la
pregatirea mesei si i se mai spusese de asemenea si ca gandurile si
sentimentele ei ocupau un loc de mare importanta in continuarea ciclului
vietii. Astfel ca trebuia sa mediteze temeinic la absolut tot ce facea, fie ca era
vorba de curatatul unui morcov fie ca se ocupa de curatatul mazarei. Trebuia
sa considere fiecare leguma pe care o lua in mana drept o fiinta vie si absolut
nimic din cojile legumelor pe care le curata sau din alte resturi nu trebuia sa
se piarda. Absolut totul trebuia transformat in compost si dat inapoi
pamantului din care se nascuse, pentru a face sa creasca intruna vibratiile vii.
La venirea toamnei fura in masura sa faca vreo cincizeci de kilograme de
dulceata de zmeura, de mure si de fragi. Pusera la murat opt kilograme de
varza rosie, pentru salata mai de soi, si o mare cantitate de castraveti.

incepusera sa-si construiasca un garaj si pusera in el, pentru inceput, cartofi,
morcovi si sfecla pentru iarna, la un loc cu proviziile de hasma, pe care o
apreciau mult pentru bulbii ei foarte gustosi, de usturoi si de ceapa, aranjate
frumos pe etajere. La sfarsitul toamnei, se apucara sa pregateasca terenul
pentru primavara urmatoare, dupa care rasadira arbori si arbusti fructiferi, in
special meri, peri, diverse varietati de prun, cires, piersic, si capsuni si muri.
Fireste ca acestia n-au rodit imediat, dar in mai 1962, cand autorii acestei carti
au facut o vizita la Findhorn, toti erau inmuguriti sau chiar dadusera in floare,
promitand o recolta abundenta. Am vazut si verzele rosii care cresc aici si, in
luna septembrie a aceluiasi an, am asistat la cantarirea „campioanelor"
gradinii: una cantarea douazeci si unu de kilograme iar ocupanta locului
secund, mai modesta, avea doar nouasprezece. Un fir de broccoli, rasadit din
greseala drept conopida, a luat asemenea proportii incat abia l-au putut cara
cu totii, cu mare greutate, avand nevoie de mult timp ca sa-l poata manca. La
vremea despre care vorbim, sotii Caddy ajunsesera sa produca saizeci si cinci
de varietati diferite de legume, douazeci si una de varietati de fructe si
patruzeci de specii de ierburi, cele mai multe din ele fiind excelente pentru
ceaiuri.
Cum despre ticnitii acestia, care pana la urma se dovedisera a nu fi chiar
ticniti, incepuse sa se vorbeasca din ce in ce mai insistent prin partea locului.
in luna iunie 1964 primira vizita unei persoane foarte importante, insusi
consilierul agricol al comitatului, care venise sa ia niste probe de sol. De indata
ce a luat in palma un pumn de tarana, acest dregator de vaza si-a exprimat
parerea ca solul respectiv e cam sarac in potasiu, drept care el recomanda pe
loc gazdelor sa administreze cincizeci de grame de sulfat de potasiu pe metru
patrat daca vor sa obtina niste recolte mai acatarii. Caddy raspunse ca el unul
nu punea nici un pret pe ingrasamintele artificiale si prefera sa foloseasca
numai compost si cenusa de lemn. Consilierul declara ca acest sistem de
fertilizare era cu totul insuficient, insa cand analiza probelor de sol prelevate de
la Findhorn fu gata, se vazu nevoit sa recunoasca, spre marea lui nedumerire,
ca nu exista in solul acesta nici o carenta, proportia principiilor nutritive fiind
perfecta. Toate elementele necesare cresterii normale a plantelor, inclusiv cele
foarte rare, care nu se gasesc in sol decat uneori si in cantitati infinitezimale,
erau aici reprezentate intr-o armonie rar intalnita. Un personaj de mare
influenta din conducerea comitatului fu atat de surprins de aceste fapte incat il
invita pe Caddy sa participe la o dezbatere radiodifuzata prezidata de el, in care
Caddy, impreuna cu un horticultor partizan al metodelor conventionale si cu
un al treilea, care lucra numai cu ingrasaminte chimice, urmau sa fie vedetele.
Caddy accepta, declarand in public ca succesele lui se datorau numai lucrarii
intense a pamantului si ingrasarii lui cu compost. De latura spirituala a

lucrurilor a renuntat, din prudenta, sa mai pomeneasca, spunandu-si ca era
prematur sa aduca in discutie o astfel de chestiune pe care nu toata lumea ar fi
putut-o intelege. Cu toate acestea, el nutrea convingerea nestramutata ca
planurile lui si ale familiei lui in legatura cu munca de pionierat dusa la
Findhorn ar fi trebuit sa aiba niste scopuri mult mai largi. Poate ca era vorba
de primii pasi ai unei experiente de viata in grup mai vaste, de un fel de
ucenicie pe drumul care ducea spre cunoastere si spre dezvaluirea faptului ca
viata constituie de fapt un tot inseparabil.
Am amintit ca, alaturi de familia Caddy, la Findhorn venise si o prietena pe
nume Dorothy MacLean, care apartinea aceleiasi secte. Dorothy se simtea ea
insasi inspirata sub numele de Divina si se interesa mult de plantele
mirositoare din gradina, reusind sa descopere ca lungimea lor de unda
specifica putea afecta nu numai diferite parti ale corpului omenesc, ci si
activitatea psihica. Anumite plante constituiau excelente pansamente pentru
rani, altele dadeau rezultate notabile in intarirea vazului in timp ce altele aveau
darul de a fortifica psihicul pentru cazurile unor emotii puternice. Daca in
prima categorie intra situatii cunoscute in general in medicina empirica, in
privinta celei de-a doua, a plantelor cu influenta asupra psihicului,
descoperirea lui Dorothy-Divina era o premiera, cu atat mai mult cu cat
unghiul din care privea ea lucrurile era unul cu totul nou. Ea si-a dat seama
ca daca reusea sa ridice calitatea propriilor ei vibratii, i se deschidea
perspectiva unui intreg univers spiritual, absolut nou, al vietii vegetale. Ideea
ca cele mai multe plante, daca nu cumva chiar toate, reactioneaza la gandurile
si la emotiile omului, si ca energia lor proprie poate fi influentata de acestea i sa intiparit cu putere in minte. Starile de acuta indispozitie sau gandurile negre
de care se lasa coplesit cineva au asupra plantelor un efect deprimant, in timp
ce frecventele specifice starii de fericire sau cel putin de impacare sufleteasca
sunt benefice pentru ele. si ce este si mai important, starea sufleteasca
negativa ajunge sa influenteze si pe oamenii care vor manca plantele „infectate"
de vibratii nocive. Se creeaza astfel un cerc vicios care are tendinta fie sa
coboare din ce in ce mai jos, ducand la stari sufletesti negative, boli si dureri,
fie sa urce, plin de speranta, spre bucurii si spre lumina divina. Rezulta de aici
faptul tulburator ca cel mai bun „ingrasamant" pe care omul il poate
administra pamantului sau si mai cu seama plantelor care cresc pe el, mult
mai bun decat orice compost, este tocmai raza iubirii si a bunatatii pe care i-o
insufla pamantului sub forma de radiatii benefice in timpul oricaror lucrari
agricole. Bineinteles ca actiunea acestora este limitata, sporita sau neutralizata
de alte radiatii decat cele provenite de la om, cum ar fi cele emise de solul
insusi, de cosmos, care contribuie la fertilizarea solului, impiedicandu-l sa
ramana steril, dar si cele de provenienta artificiala, emise de aparatura

electronica din ce in ce mai numeroasa, sau de substante puternic radioactive
ale caror efecte asupra plantelor raman inca insuficient cunoscute.
in primavara anului 1967, Eileen-Elixir Caddy a avut o revelatie prin care i se
poruncea sa extinda mult gradina si sa faca din paragina din jur un adevarat
Eden plin de verdeata. Casuta pe care si-o ridicasera si acareturile micii lor
asezari devenisera intre timp insuficiente, asa ca trebuiau largite si se cereau
inaltate si altele noi. in ciuda succeselor extraordinare obtinute ca
legumicultori, n-o duceau deloc bine cu banii, dar acestia le picara de-a dreptul
din cer printr-o comanda masiva de legume din partea unei firme specializate
care urma sa le desfaca la preturi excelente, asa ca avura cu ce ridica cele
cateva cladiri sobre din lemn de cedru de care se simtea nevoia si putura
cumpara pe mai nimic o suprafata destul de intinsa de pamant nisipos, de care
proprietarul era fericit sa scape fiindca nu se alesese pana atunci de pe urma
lui decat cu somatii de plata a impozitelor.
Cum distileria de whisky din apropiere, incantata ca scapa de cheltuielile pe
care le-ar fi impus depozitarea borhotului, le livra cu regularitate aceste
deseuri extrem de nutritive, la un loc cu cenusa de lemn de brad - stiut fiind ca
un alambic incalzit cu lemne de rasinoase da un whisky de calitate net
superioara celui obtinut prin incalzire electrica sau cu gaze - in scurt timp
parloaga jalnica din jurul lor se transforma intr-o gradina intinsa, extrem de
bine lucrata, cu un aspect intr-adevar de paradis biblic.
Viziunea dintai a lui Eileen-Elixir, care ii adusese aici, la Findhorn, incepea sa
se materializeze vazand cu ochii.
Cum „cazul Findhorn" facea din ce in ce mai multa valva, in 1968 proprietarii
acestui loc primira vizita unui grup numeros, format din reprezentanti ai
Asociatiei legumicultorilor si din experti de profil ai Ministerului britanic al
agriculturii, care ramasera pur si simplu cu gurile cascate la vederea
aspectului acestor locuri, care contrastau puternic cu tot ce era injur. Toata
zona era cunoscuta pentru solul ei sarac si, tinand seama si de vitregia
climatului din aceasta parte a Scotiei, tot ce se vedea aici era realmente un
miracol. Cand peste cateva luni, de Pasti, primira vizita lui sir George
Trevelyan, unul din membrii cei mai de vaza ai Asociatiei britanice de
pedologie, acesta ramase extaziat in fata frumusetii gradinii lor si declara ca
narcisele galbene si cele obisnuite de aici erau fara discutie cele mai frumoase
si mai intens colorate pe care le vazuse in viata lui. Cat despre legumele cu
radacini comestibile, niciodata nu mancase altele mai bune. in cei cativa ani de
cand familia Caddy se afla aici, arborii plantati la inceput crescusera de
minune si acum erau infloriti, dand locului un aspect incantator. in special un
pui de castan care atinsese deja talia impunatoare de doi metri si jumatate a
starnit entuziasmul lui sir George, impresionat de armonia dintre acesta si

tufele din jur. Bun cunoscator in materie de agricultura, oaspetele avea sa
declare apoi ca simpla ingrasare a pamantului cu baligar si cu compost, fie el si
obtinut din orz fermentat, nu era de natura sa explice asemenea miracole,
intrucat numerosi oameni pasionati de asemenea lucruri, printre care si el,
recurgeau la ingrasarea naturala a pamantului cu composturi mult mai bogate
si in zone cu clima de o mie de ori mai favorabila, fara a obtine insa nici pe
departe rezultatele extraordinare ce se puteau vedea aici. ii trimise deci lui lady
Eve Balfour, secretara Asociatiei de pedologie, o scrisoare in care isi exprima
convingerea ferma ca aici era vorba fara indoiala de un factor X care actiona cu
maximum de eficacitate si ca, din moment ce asemenea miracole putusera
aparea la Findhorn, atunci nu era o utopie sa credem ca in curand aceleasi
lucruri incredibile se vor putea petrece si in Sahara, care putea deveni candva
un ocean de verdeata si de flori.
Fireste ca acum la Findhorn vizitatorii incepeau sa vina din ce in ce mai des si
ramaneau fara grai in fata productiilor extraordinare de legume, toti gandinduse imediat, mai cu seama cei de meserie, ca asemenea rezultate nu putusera fi
obtinute pe solul acela atat de degradat numai prin ingrasarea lui cu compost.
Aici era vorba fara indoiala de factori necunoscuti care actionau intens si
carora le revenea o buna parte, daca nu cumva cea mai importanta, a acestei
inexplicabile reusite a sotilor Caddy.
Lady Mary Balfour, sora lui lady Eve, care se considera ea insasi „o
gradinareasa oarecare din curentul biologic al gradinaritului", asta insemnand
adepta a ingrasarii naturale a solului, a venit in septembrie 1968 la Findhorn,
unde a petrecut doua zile in loc de cateva ore cum isi propusese initial, scriind
mai apoi: „Tot timpul cat am stat acolo, cerul a fost plumburiu si din cand in
cand cadea o burnita care ar fi trebuit sa fie dezolanta. Numai ca in mintea
mea vad acum gradina aceea sub un soare scanteietor si sub un cer fara urma
de nor, iar asta se datoreaza fara indoiala inimaginabilei revarsari de culori a
florilor de tot felul care de-a dreptul inunda acel colt de rai. Florile formeaza
acolo o masa compacta de culoare fata de care cerul plumburiu si burnita
sacaitoare nu mai au nici o putere. Acolo, la Findhorn, pana si vremea urata
este incantatoare."
Profesorul Lindsay R.Robb, expert in probleme de agricultura al Organizatiei
Natiunilor Unite, solicitat ca profesor de agronomie de cele mai prestigioase
universitati de pe glob, a facut si el o vizita la Findhorn, in ajunul sarbatorilor
de iarna, declarand dupa aceea intr-un cadru oficial: „Vigoarea, starea de
sanatate si prosperitatea vizibila a plantelor de acolo chiar in toiul iernii, pe un
sol constituit aproape in exclusivitate dintr-un nisip steril ca orice nisip, nu se
pot explica prin simpla imbogatire a solului cu compost si nici prin practicarea
unora sau altora din metodele biologice pe care le cunoastem noi. in cazul

Findhorn actioneaza, dupa opinia mea, cu totul alti factori, pe care nu-i
cunoastem, dar care sunt absolut vitali."
Primul om din afara familiei sale caruia i-a impartasit Peter Caddy secretul
prosperitatii inexplicabile de la Findhorn a fost sir George Trevelyan. DorothyDivina MacLean reusise pare-se sa stabileasca un contact complet cu deva,
fiinte de natura angelica ce controleaza spiritele naturii si pe care clarvazatorii
declara ca le vad peste tot, ocupate cu oranduirea vietii vegetale pe care o
coordoneaza. Sir George, familiarizat din frageda tinerete cu studiul
disciplinelor oculte, a recunoscut in cateva randuri, in cerc intim, ca este la
curent cu faptul ca multi oameni cu insusiri de medium sustin ca au contacte
cu lumea acestor deva si chiar colaboreaza cu ele in modul cel mai fructuos.
stia de asemenea ca insusi Rudolf Steiner, pentru a carui opera avea o
adevarata veneratie, se bazase tot pe cunostinte de natura asemanatoare
atunci cand elaborase metodele sale biodinamice. Departe de a lua in ras
explicatiile lui Caddy, sir George intelese imediat unde se aflau cauzele
succeselor si se arata pe loc gata sa-l sustina pe Caddy si sa garanteze pentru
seriozitatea lui, drept care declara, de la inaltimea pe care i-o confereau nu
numai functia sa de mare prestigiu ci si valoarea sa personala de specialist
necontestat, ca studierea atenta a unor asemenea lumi este de cea mai mare
importanta pentru ca noi sa putem incepe in sfarsit sa intelegem ce inseamna
de fapt miraculosul fenomen pe care il numim viata, in special viata plantelor.
Aceste fapte au facut ca Peter Caddy sa nu fie declarat de nimeni nici nebun,
nici sarlatan, astfel incat se incumeta sa publice o serie de brosuri in care
descria amanuntit natura cu totul speciala a modului in care se lucrase pana
atunci la Findhorn si avea sa se lucreze si de atunci inainte. Dorothy-Divina
colabora si ea la mai multe din aceste brosuri, cu relatari amanuntite ale
mesajelor pe care declara ca le primise direct de la deva, adaugand descrieri
minutioase ale ierarhiilor ce exista in lumea acestor mici ingeri care, preciza ea,
sunt autorii zamislirii fiecarui fruct, a fiecarei legume, a fiecarei flori, a fiecarui
fir de iarba. Se deschidea deci in fata oamenilor o noua si tulburatoare cutie a
Pandorei, mai stupefianta poate de o mie de ori decat cea deschisa de Backster
la New York.
Findhorn cunoscu o dezvoltare rapida si se transforma in scurt timp intr-o
comunitate numarand mai bine de o suta de persoane. Tineri adepti ai sectei
Crucea Trandafirului venira sa predice Evanghelia acestui inger nou si dogmele
acestei credinte incepura sa fie predate intr-un colegiu ce fu infiintat aici
tocmai in acest scop. Ceea ce incepuse prin nasterea unei mici gradini deveni
in scurt timp un adevarat centru de raspandire a razelor pentru era
Varsatorului, un centru care anual gazduieste vizitatori ce vin pana aici din
cinci continente.

Din aceasta ridicare, fie si numai partiala, a valului care acoperea alte lumi si
alte vibratii, situate dincolo de limitele spectrului electromagnetic, am putea
intelege in buna masura macar o parte a drumului care duce spre explicarea
anumitor mistere care le sunt inaccesibile fizicienilor, a caror viziune se
limiteaza strict la ce se poate vedea cu ochiul si se poate masura cu aparatele.
Pentru clarvazatorii care sustin ca ajung la intelegerea astrala a eterului si
chiar la dominarea viziunilor astrale pe care le au, se deschide un evantai
nebanuit de larg de perspective tocmai in directia lumii plantelor si a relatiilor
dintre aceasta lume si om, pamant si cosmos. Cresterea plantelor si incoltirea
semintelor lor ar putea sa se afle, asa cum a sustinut cu atata tarie Paracelsus,
intr-o stransa stare de dependenta fata de pozitia lunii sau de a planetelor
sistemului nostru solar, in primul rand a soarelui, fiind pare-se influentate si
de pozitia unor stele de pe firmamentul ceresc, unele din ele aflate, poate, la
departari incalculabile.
Viziunea animista asupra plantelor a lui Fechner, care le atribuie acestora un
suflet nu prea mult diferit de cel omenesc, pare a nu mai fi, in asemenea
conditii, o pretentie extravaganta, iar conceptul lui Goethe privitor la existenta
prototipurilor vegetale se cere reconsiderat cu toata seriozitatea. Convingerea
lui Burbank ca omul poate obtine de la natura absolut tot ce doreste daca stie
cum sa procedeze cu ea, ca si insistenta cu care Carver a sustinut ca spiritele
naturii sunt adevarate ostiri adunate sub forma de paduri si participa efectiv la
desfasurarea procesului de crestere a plantelor, toate acestea vor trebui poate
revazute in lumina descoperirilor teozofice si in special tinand cont de
revelatiile extraordinare ale unui clarvazator ca George Hodson, care reuseste
sa intre in contact cu spiritele naturii, intelepciunea anticilor, interpretata
astazi de clarvazatori a caror arta nu are nimic de-a face cu impostura, cum
este cazul renumitei Helena P. Blavatsky sau al nu mai putin cunoscutei Alice
A. Bailey, arunca o lumina cu totul noua asupra energiei corpurilor, fie umane,
fie vegetale, si asupra relatiilor dintre celulele individuale si cosmosul in
totalitatea sa.
Secretul care se ascunde in spatele compostului biodinamic al lui Pfeiffer, care
s-a aratat atat de eficace din punct de vedere stiintific, se vadeste a fi un
miracol homeopatic iesit din truda migaloasa si indelungata a cercetarilor lui
Steiner, care a mers pana la ingroparea in pamant a unor coarne de bovina
umplute cu baligar si a unor vezici de cerb pline cu urzici si cu frunze de
musetel. Antropologia teozofica a lui Steiner, numita de multi stiinta sa
spirituala, arunca asupra vietii vegetale si asupra agriculturii o lumina atat de
puternica incat oamenii de stiinta se simt din ce in ce mai impotmoliti in
fagasele obisnuintelor lor, din care nu pot iesi.

Sub raport estetic, lumea micilor deva si a spiritelor naturii se arata mai plina
de colorit, mai sonora si mai imbalsamata decat compozitiile lui Scriabin sau
ale lui Wagner, decat gnomii, nimfele, ondinele si celelalte zeitati care
populeaza multimilenara cultura a omenirii, iar focul, apa, pamantul si
spiritele nevazute ale padurii si ale campiei sunt mai aproape de realitate decat
potirul sfant al Graalului si decat nesfarsita cautare a acestuia. Cum spune dr.
Audrey Westlake in paginile cartii Modelele sanatatii, descriind legaturile care
ne tin intr-un trist si obositor prizonierat, suntem inchisi intr-o rapa uriasa
sapata de conceptiile materialiste si refuzam cu cerbicie sa admitem ca
universul ar putea cuprinde si entitati de naturi pe care cele cinci simturi ale
noastre nu le pot percepe. Ca niste adevarati locuitori ai unei autentice tari a
orbilor, ii infieram pe loc pe cei care vad si carora o viziune spirituala le da
imaginea uriasei lumi hipersensibile in miezul careia traim fara s-o percepem,
respingand cu brutalitate afirmatiile acestora ca pe niste „fantezii inutile" si
avansand de fiecare data cutare sau cutare explicatii care mai de care mai
„stiintifice" si mai „rationale".
Atractia exercitata de lumea hipersensibila a clarvazatorilor, aceasta lume a
lumilor, este prea puternica si miza aflata in joc este prea mare, fiindca ei ar
putea sa aiba o influenta hotaratoare in privinta salvarii planetei, la care parese ca omenirea tinde cu o inexplicabila inconstienta sa renunte. Acolo unde
omul de stiinta modern, inchis in laboratorul sau, este dezorientat de secretele
lumii vegetale, clarvazatorul ofera solutii care, oricat de halucinante ar putea
sa para la prima vedere, sunt mai rationale decat elucubratiile ruginite si
prafuite ale universitarilor din ce in ce mai sterili sub crusta groasa a dogmelor
lor. In afara de asta, ele confera vietii in ansamblul ei o semnificatie filozofica pe
care stiinta este departe de a o putea afla. Aceasta lume hipersensibila a
plantelor si a oamenilor, pe care noi n-am reusit decat s-o intrezarim in
paginile de fata, va fi explorata intr-o alta carte, Viata cosmica a plantelor.

