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Dr David Albert - profesor i kierownik Instytutu 
Filozoficznych Podstaw Fizyki na Uniwersytecie Columbia, 
specjalizuje się w filozoficznych problemach mechaniki 
kwantowej, filozofii przestrzeni i czasu oraz w filozofii nauki. 
Jest autorem ksiąŜek Mechanika kwantowa i doświadczenie 
(Quantum Mechanics) oraz Czas i prawdopodobieństwo (Time 
and Chance); opublikował wiele artykułów o mechanice 
kwantowej, głównie na łamach Przeglądzie Fizycznym 
(Physical Review).  
  
  

  
  
   

  
 Joe Dispenza - doktor chiropraktyki, studiował biochemię na 
Uniwesytecie Rutgersa. Stopień doktora chiropraktyki 
otrzymał na Uniwersytecie śycia w Atlancie w Georgii, 
kończąc studia z wyróŜnieniem. Jego kursy podyplomowe i 
nieustanna edukacja dotyczą dziedzin neurologii, 
neurofizjologii i funkcjonowania mózgu. Jest członkiem 
Międzynarodowego Honorowego Stowarzyszenia 
Chiropraktyków. Za swą wspaniałą postawę w relacjach 
doktor-pacjent otrzymał wyróŜnienie za biegłość lekarską od 
Uniwersytetu śycia. 
Ci, którzy oglądali film What the BLEEP do we know?!, 
pamiętają go z fragmentu, w którym opowiada o kreowaniu 
swojego dnia. Absolwent Szkoły Oświecenia Ramthy, współczesnej szkoły staroŜytnej 
mądrości, znajdującej się na terenie USA, gdzie osobiście doświadczył, w jaki sposób mózg, 
świadomość i intencja działają razem, stwarzając rzeczywistość w jej rozmaitych formach – 
czy będzie to dzień, wydarzenie, przedmiot, czy teŜ przyszłość. Jego nowa seria DVD Twój 
nieśmiertelny umysł, (Your Immortal Brain) mówi o sposobach, za pomocą których moŜemy 
uŜywać mózgu do stwarzania rzeczywistości dzięki mistrzostwu w posługiwaniu się myślą.    
  
  
  
  
  

  
  
 Badania doktora Masaru Emoto (www.masaru-emoto.net) i 
jego niewiarygodne fotografie kryształów wody wywołały 
powszechne zainteresowanie. Spośród ksiąŜek doktora Emoto 
wymienić naleŜy: Przesłanie od wody cz.1-3, (Message of 
Water, Vols. 1, 2) bestseller New York Timesa, Przesłania 
ukryte w wodzie oraz Prawdziwa moc wody. (The Hidden 
Messages in Water and The True Power of Water)  



  
  
  
  
 Dr Amit Gotswami - profesor emerytowany fizyki na 
Uniwersytecie w stanie Oregon. Pionier nowego paradygmatu 
nauki, zwanego Nauką w obrębie świadomości. Autor 
cieszącego się duŜym uznaniem podręcznika Mechanika 
kwantowa (Quantum Mechanics). Jego dwutomowy 
podręcznik dla laików, Oczami fizyka (The Physicist’s View 
of Nature), przedstawia upadek i ponowne odkrycie koncepcji 
Boga w nauce. Napisał osiem popularnonaukowych ksiąŜek, 
opartych na jego badaniach nad fizyką kwantową i 
świadomością, m.in.: Samoświadomy kosmos, Okno 
wizjonerów, Fizyka duszy, Kwantowa twórczość oraz 
Kwantowy doktor. (The Self-Aware Universe, The Visionary Window, Physics of the Soul, 
Quantum Creativity and The Quantum Doctor). W Ŝyciu prywatnym Goswami zajmuje się 
praktykowaniem duchowości i transformacji. Nazywa sam siebie kwantowym aktywistą.    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 Dr John Hagelin - światowej sławy fizyk kwantowy, 
wykładowca, pisarz, ekspert nauk i  polityki społecznej. 
Prowadzi pionierskie badania w Europejskim Centrum Fizyki 
Cząsteczek (CERN) oraz Centrum Akceleratorów Liniowych 
w Stanford (SLAC), jest odpowiedzialny za rozwój wielce 
obiecującej opartej na koncepcji superstruny teorii jednolitego 
pola. Jako dyrektor Instytutu Nauki, Technologii i Polityki 
Społecznej, zespołu ekspertów, pracującego na rzecz polityki 
postępowej. Kieruje ogólnokrajową akcją prowadzoną w celu 
rozpoznania, naukowej weryfikacji i promowania wydajnych 
rozwiązań, dotyczących kluczowych problemów społecznych 

w dziedzinie zapobiegania przestępstwom, ochrony zdrowia, edukacji, ekonomii, energetyki i 
ochrony środowiska.  Większą część ubiegłego ćwierćwiecza spędził na badaniach 
naukowych związanych z  podłoŜem ludzkiej świadomości. W swej ksiąŜce Podręcznik dla 
rządu doskonałego (Manual for a Perfect Government) pokazuje, w jaki sposób, dzięki 
programom edukacyjnym rozwijającym ludzką świadomość, oraz  polityce efektywnie 
wykorzystującej prawa przyrody, moŜna rozwiązać dotkliwe problemy społeczne oraz 
zwiększyć skuteczność działań rządu. W uznaniu jego wybitnych osiągnięć przyznano mu 
prestiŜową nagrodę Kilby’ego, którą honoruje się naukowców za „istotny wkład w Ŝycie 
społeczne na polu nauki i technologii”. Przyznający nagrodę nazwali doktora Hagelina 
kontynuatorem tradycji Einsteina, Jeansa, Bohra i Eddingtona”.   
  
  



  
  
  
 Dr med. Stuart Hameroff (www.quantumconsciousness.org) - 
profesor na wydziałach anestezjologii i psychologii, dyrektor 
Centrum Studiów nad Świadomością na Uniwersytecie 
Arizony w Tucson. Pracuje, jako anestezjolog w Centrum 
Medycznym Uniwerytetu Arizony, opiekując się pacjentami i 
ucząc lekarzy-staŜystów oraz studentów medycyny na oddziale 
urazowym. Jego zainteresowania badawcze skupiały się 
zawsze na tym, w jaki sposób nasz mózg wytwarza myśli, 
odczucia i emocje. Czy mózg jest po prostu komputerem? Czy 
teŜ dzieje się w nim coś głębszego? Czy to moŜliwe, Ŝe nasze 
mózgi łączą nas z subtelną strukturą wszechświata? Czym jest 
owa struktura? 
Dr Hameroff opublikował setki artykułów naukowych, w tym trzy napisane wspólnie z 
Rogerem Penrose, oraz pięć ksiąŜek, m.in. W stronę nauki o świadomości cz.1-3 (MIT Press) 
i Granice informatyki: świadomość biomolekularna i nanotechnologia” (Elsevier– North 
Holland).(Toward a Science of Consciousness I-III (MIT Press) and Ultimate Computing: 
Biomolecular Consciousness and Nanotechnology (Elsevier-North Holland). Jako dyrektor 
Centrum Studiów nad Świadomością (www.consciousness.arizona.edu), Hameroff jest 
organizatorem cyklu konferencji pod hasłem „W stronę nauki o świadomości”.   
  
  
  
  
  

  
 Dr Ervin Laszko – autor i wydawca siedemdziesięciu czterech 
ksiąŜek, przetłumaczonych na dwadzieścia języków; na swoim 
koncie ma równieŜ ponad czterysta artykułów i prac 
badawczych, wydał sześć albumów nagrań fortepianowych. 
Wydawca miesięcznika Przyszłość świata: magazyn o 
powszechnej ewolucji (World Futures: The Journal of General 
Evolution) i związanej z nim serii ksiąŜek Studia nad 
powszechną ewolucją (General Evolution Studies). Jest 
uwaŜany za twórcę filozofii systemów i teorii powszechnej 
ewolucji. Dyrektor–załoŜyciel Zespołu do Badań nad 
Powszechną Ewolucją oraz byłym przewodniczącym 
Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Systemowych. 

Otrzymał najwyŜszy tytuł w dziedzinie filozofii i nauk humanistycznych na Sorbonie, 
Uniwersytecie Paryskim, jak równieŜ prestiŜowy Dyplom Artysty Akademii Franciszka 
Liszta w Budapeszcie. Przyznano mu wiele nagród, w tym cztery doktoraty honoris causa. 
Jest doradcą dyrektora generalnego UNESCO i ambasadorem Międzynarodowej Rady 
Delfickiej. W 2004 roku otrzymał w Japonii pokojową nagrodę Goi, był teŜ dwukrotnie (w 
roku 2004 i 2005) nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.   
  
  
  
  



  
  
  
   
Miceal Ledwith, doktor teologii,L.Ph., L.D., przeszukałem 
Internet i nie znalazłem znaczenia tych skrótów pochodzi z 
hrabstwa Wexford w Irlandii. W 1967 roku, po studiach w 
dziedzinie sztuki, filozofii i teologii, przyjął  katolickie 
święcenia kapłańskie. Po ukończeniu studiów doktoranckich, 
w 1971 roku, został mianowany wykładowcą teologii na 
Uniwersytecie Pontyfikalnym w Maynooth, w 1976 roku 
został profesorem, w 1979 dziekanem wydziału teologii, w 
1980 wice-rektorem uczelni, od 1985 przez dziesięć lat pełnił 
obowiązki rektora. 
W latach 1980-1997 dr Ledwith był przez trzy kadencje 
członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, elitarnej grupy teologów, doradców w 
kwestiach teologicznych, przedstawionych im do rozpatrzenia przez papieŜa lub Kongregację 
do Spraw Doktryny Wiary. Przez wiele lat był on badaczem nauk rozpowszechnianych w 
Szkole StaroŜytnej Mądrości Ramthy. Obecnie przygotowuje serię DVD zatytułowaną 
Głębokie oszustwa (Deep Deceptions), która ma być prezentacją paru głównych zagadnień 
ukazanych w, mającej się wkrótce ukazać, ksiąŜce jego autorstwa.   
  
  
  
  

  
  
 Lynne McTaggart - autorka bestsellera „Pole” 
(www.livingthefield.com), który zrodził się dzięki jej 
dąŜeniom zbadania, czy nowe teorie naukowe są w stanie 
wyjaśnić działanie homeopatii i leczenia duchowego. 
Najbardziej znana jest jako załoŜycielka i redaktorka 
(wspólnie z męŜem, Bryanem Hubbardem) popularnych 
biuletynów oraz ksiąŜek o medycynie alternatywnej i 
duchowości, m.in. międzynarodowego biuletynu Czego 
lekarze ci nie mówią (What Doctors Don’t Tell You). Mieszka 
w Londynie i w Nowym Jorku wraz z męŜem i dwiema 
córkami. Jej firma regularnie organizuje warsztaty śyjąc w 

Polu (Living The Field) których tematem przewodnim jest Ŝycie światem, a nie w nim oraz 
konferencje, w trakcie których znani na świecie naukowcy i fizycy kwantowi, ramię w ramię 
z uzdrowicielami i jasnowidzami, przemawiają i udzielają wyjaśnień. Lynne pracuje obecnie 
nad kontynuacją ksiąŜki „Pole”.   
  
  
  
  
  
  
   
  



Dr med. Daniel Monti otrzymał doktorat z wyróŜnieniem w 
Szkole Medycyny w Buffalo na Uniwersytecie Stanu Nowy 
Jork w 1992 roku. Działał w ramach Akademickiego Programu 
Badawczego na Wydziale Psychiatrii i Zachowań Ludzkich w 
Kolegium Medycznym Jeffersona w Filadelfii. Jest dyrektorem 
wykonawczym i medycznym w Centrum Medycyny 
Zintegrowanej Myrny Brind na Uniwersytecie Thomasa 
Jeffersona. 
W swych badaniach zajmuje się szerokim spektrum tematów; 
otrzymał dotacje na projekty Oparta na uwaŜności art-terapia 
dla chorych na raka, Terapie alternatywne w chorobach 
przewlekłych, oraz Test reakcji mięśniowych na 
sformułowania semantyczne. Za swe badania w dziedzinie leczenia ciała w integracji z 
umysłem otrzymał nagrodę Doktora Roku w specjalności „technika neuro-emocjonalna” oraz 
nagrodę Drzewa śycia za „wkład na rzecz Zdrowia Powszechnego”. Otrzymał równieŜ 
pięcioletni grant od Narodowego Instytutu Zdrowia USA na badania dotyczące efektów 
redukcji stresu u pacjentów chorych na raka. 
Dr Monti pisze aktualnie ksiąŜkę na tematy naukowe dla laików, przedstawiającą, w jaki 
sposób umysł, ciało i układy energetyczne stanowią części złoŜonej sieci, która tworzy nasze 
zdrowie fizyczne i umysłowe.   
  
  
  
  
  
Dr med. Andrew B. Newberg - asystent profesora na Wydziale Radiologii i Psychiatrii na 
Uniwersytecie Pensylwanii, lekarz medycyny nuklearnej. Ukończył Szkołę Medyczną 
Uniwersytetu Pensylwanii w 1993 roku. StaŜ lekarski odbywał na oddziale interny w szpitalu 
w Filadelfii, pełniąc na ostatnim roku obowiązki głównego staŜysty. Opublikował wiele 
artykułów na temat funkcjonowania mózgu i neurowyobraŜeń, oraz studium o doznaniach 
religijnych i mistycznych. Jest współautorem bestsellera Dlaczego Bóg nie odejdzie: Nauka o 
mózgu i biologia przekonań (Why God Won’t Go Away: Brain Science and the Biology of 
Belief) oraz ksiąŜki Mistyczny umysł: badania nad biologią przekonań  (The Mystical Mind: 
Probing the Biology of Belief) które badają związki pomiędzy neurologią i dziedzinami 
pochodnymi, a doświadczeniami duchowymi.   
  
  
  
Dr. Candace Pert, jako dwudziestoparoletnia absolwentka 
uczelni odkryła receptory opioidowe, czyli komórkowy obszar 
wiązań, których ligandami są endorfiny będące dla ciała 
naturalnymi środkami przeciwbólowymi – nazywa je ona 
„ukrytym mechanizmem, wywołującym rozkosz i 
przywiązanie”. To przełomowe odkrycie było zapowiedzią 
całkowitej przemiany w naukowym pojmowaniu systemów 
wewnętrznej komunikacji u ludzi, wskazując drogę ku 
modelowi opartemu na informacji, który zajmuje teraz miejsce 
modelu strukturalistycznego, od dawna dominującego w 
nauce. 
W ciągu kolejnych lat Candace Pert skoncentrowała się w 



swych badaniach na poszukiwaniu nietoksycznych leków, które w sposób selektywny 
blokowałyby oddziaływanie receptorów na  wirus AIDS. Zajmowała się równieŜ 
„przeraŜająco interdyscyplinarnymi” relacjami pomiędzy układem nerwowym i 
odpornościowym, opracowując dokumentację systemu komunikacyjnego, który obejmuje całe 
ciało dzięki pośrednictwu peptydów i ich receptorów – dr Pert postrzega je jako biochemiczną 
podstawę emocji i potencjalny klucz do wielu najtrudniejszych chorób naszych czasów. Jej 
bestsellerowa ksiąŜka, Molekuły emocji (Molecules of Emotion) jest godna uwagi zarówno 
dlatego, Ŝe oferuje spojrzenie fachowca na zmieniający się paradygmat nauki, jak i dlatego, Ŝe 
opisuje osobistą podróŜ kobiety ku wzrostowi i zrozumieniu.   
  
  
  

  
Ramtha (www.ramtha.com), jedna z największych zagadek, 
jakimi zajmowali się naukowcy w ciągu ostatniej dekady, jest 
mistykiem, filozofem, nauczycielem–mistrzem i hierofantem. 
Jego współpraca z Amerykanką J.Z.Knight, która spełnia rolę 
medium, wciąŜ wprowadza uczonych w zakłopotanie, gdyŜ 
wyniki ich badań zdecydowanie wskazują na nielokalność  
tego zjawiska. UŜywając wysokiej klasy wykrywacza 
kłamstw, znani parapsycholodzy, Ian Wickramasekera i 
Stanley Krippner ze Szkoły Podyplomowej Saybrooka, 
wielokrotnie zaobserwowali, Ŝe gdy J.Z.Knight przekazuje 
informacje od Ramthy, jej fale mózgowe przechodzą w 

częstotliwość delta, zaś dolna część móŜdŜku (lower cerebellum) przejmuje kontrolę nad jej 
ciałem, które mówi, chodzi, je, pije i tańczy, podczas gdy Ramtha naucza o sekretach 
wyŜszości umysłu nad materią. 
Uczniowie Ramthy studiują biologię, neurofizjologię, neurochemię i fizykę kwantową, które 
wraz z wiedzą ezoteryczną wchodzą w skład spójnego, jednolitego systemu myślowego. 
Ramtha, tak jak i Bohm, twierdzi, iŜ świadomość jest podstawą wszelkiego istnienia. W 
czasie swego Ŝycia, 35 tysięcy lat temu, Ramtha nauczuł się oddzielać świadomość od ciała, 
podnosić jego wibracje i ostatecznie zabierać je ze sobą. Jest jedną z niewielu istot ludzkich, 
które stały się naocznymi świadkami tego, co widzialne i niewidzialne.   
  
  
  
  
  
 Dr Dean Radin, starszy pracownik naukowy w Instytucie 
Nauk Noetycznych (IONS) w Petaluma w Kaliforni, adiunkt 
na Uniwersytecie Stanowym w Sonomi oraz na wydziale 
Doradztwa Specjalnego asygnowanym w Podyplomowej 
Szkole Saybrooka (San Francisco). Otrzymał licencjat z 
wyróŜnieniem z elektrotechniki na Uniwersytecie 
Massachusetts w Amherst, oraz tytuł magistra elektrotechniki 
i doktora psychologii na Uniwersytecie Illinois w 
Champaign-Urbana. Na początku swej kariery naleŜał do 
kadry technicznej w Laboratoriach A.T.&T.Bella, później 
pracował jako główny specjalista w Laboratoriach GTE, 
(General Telephone Electronics) gdzie przez dekadę 



zajmował się badaniami nad całym szeregiem zaawansowanych urządzeń i systemów 
telekomunikacyjnych. 
Czterokrotnie był przewodniczącym Towarzystwa Parapsychologicznego, zrzeszonego z 
Amerykańskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Nauki. Dr Radin jest autorem 
nagrodzonej ksiąŜki Świadomy wszechświat (The Conscious Universe), oraz ksiąŜki Splątane 
umysły(Entangled Minds), która ukaŜe się niebawem. Jest równieŜ autorem lub współautorem 
ponad 200 artykułów, zamieszczonych w periodykach, oraz ekspertyz technicznych.   
  
  
  
  
  
  

Dr William A.Tiller - profesor emerytowany na Uniwersytecie 
w Stanford, pionier badań psychoenergetycznych (aktualnie 
prezes i główny specjalista Fundacji Williama A.Tillera Na 
Rzecz Nowej Nauki w Payson (Arizona), autor ksiąŜek Nauka 
i transformacja człowieka: subtelne energie (Science and 
Human Transformation: Subtle Energies), Intencjonalność i 
świadomość (Intentionality and Consciousness), Świadome 
akty twórcze: powstanie nowej fizyki (Conscious Acts of 
Creation: The Emergence of a New Physics) i Kilka 
naukowych przygód z prawdziwą magią (Some Science 
Adventures with Real Magic). W 1982 roku otrzymał nagrodę 
INTA (Międzynarodow Stowarzyszenie Własności 

Intelektualnej) Humanitarysty Roku, a w 2005 nagrodę Alyce i Elmera Green w dziedzinie 
innowacji „za swą wytrwałą pracę na polu psychoenergetyki i ukazywanie roli świadomości 
w rzeczywistości umysłu/materii” od Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad 
Subtelnymi Energiami i Medycyną Energetyczną (ISSSEEM). 
  
  
  
  
  
  
  
  
Jeffrey Satinover - doktor medycyny, magister nauk ścisłych, 
pisarz, psychiatra i fizyk. Jego bestsellerowe ksiąŜki o 
róŜnorodnej tematyce: od historii religii po neuroinformatykę i 
mechanikę kwantową, zostały przetłumaczone na 9 języków. 
Obecnie członek międzynarodowego interdyscyplinarnego 
zespołu badawczego w Laboratorium Fizyki Zagęszczonej na 
uniwersytecie w Nicei, we Francji, gdzie zajmuje się teorią 
systemów złoŜonych i jej zastosowaniem w dziedzinie rynków 
finansowych, zmian klimatycznych, przewidywania trzęsień 
ziemi i epidemii społecznych. Wykładowca na uniwersytecie 
w Princeton , doradca w Senacie Stanów Zjednoczonych w 
kwestii handlu kobietami i dziećmi w celu zmuszania do 
nierządu. Był równieŜ wykładowcą psychologii i religii na Uniwersytecie Harvarda. 



Otrzymał stopnie naukowe w Instytucie Technologii w Massachusetts (MIT), na Harvardzie, 
Uniwersytecie Teksas i Yale. Jest absolwentem Instytutu C.G.Junga w Zurychu i byłym 
przewodniczącym Fundacji C.G.Junga w Nowym Jorku. Mieszka w Weston, w stanie 
Connecticut, wraz z Ŝoną i trzema córkami; część czasu spędza w Saint-Jean Cap-Ferrat we 
Francji.   
  
  
  
  
  
  
  

Dr Fred Alan Wolf - fizyk, pisarz i wykładowca. Jego prace w 
dziedzinie fizyki kwantowej i badania nad świadomością są 
dobrze znane dzięki popularnym i naukowym publikacjom. 
Autor dwunastu ksiąŜek, z których najnowsze to: Joga podróŜy 
w czasie, Dr Kwant przedstawia: Mała księga wielkich 
pomysłów, (The Yoga of Time Travel, Dr. Quantum Presents: 
A Little Book of Big Ideas) serii audio CD Dr Kwant 
przedstawia: Przewodnik po twoim wszechświecie i Dr Kwant 
przedstawia: Poznaj prawdziwego stwórcę: siebie (Dr. 
Quantum Presents: A User’s Guide to Your Universe, Dr. 
Quantum Presents: Meet the Real Creator: You), oraz 
nagrodzonej prestiŜową nagrodą National Book Award w 

dziedzinie nauki ksiąŜki Dokonując skoku kwantowego (Taking the Quantum Leap). 
Wnikliwy umysł Wolfa zgłębia powiązania pomiędzy świadomością ludzką, psychologią, 
fizjologią, mistycyzmem i duchowością. Jego poszukiwania wiodły go od prywatnych 
dyskusji z fizykiem Davidem Bohmem do magicznych i tajemniczych dŜungli Peru, od zajęć 
w ramach klasy mistrzowskiej z laureatem Nagrody Nobla Richardem Feynmanem do 
szamańskich podróŜy przez pustynie Meksyku, od znaczącego spotkania z Wernerem 
Heisenbergiem po przechadzki po rozŜarzonych węglach. Działalność akademicka dr Wolfa 
stanowiła wyzwanie dla umysłów na Uniwersytecie Stanowym w San Diego, Uniwersytecie 
Paryskim, Uniwersytecie śydowskim w Jerozolimie, w Uniwersyteckim Kolegium Birkbecka 
w Londynie i w wielu innych szkołach wyŜszych.Jest znany z popularyzacji nowej fizyki.   
  
  
  


