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Önsöz

Bu kitap , 2001 yılında “A lan” (Butik Yayınlar) adlı kitabım ı 
yayınlayarak başladığım işi tam am ladığım  bir çalışm adır. 

H om eopati ve spiritüel şifaya bilimsel açıklam a ararken tesadüfen 
yeni bilimin buluşlarını ortaya çıkardım .

A raştırm alarım  sırasında, uzun senelerdir kuantum  fiziğinin 
olağandışı im alarını tekrar tekrar inceleyen bir grup öncü bilim 
adam ıyla karşılaştım . Bazıları, s tandart kuantum  fiziğinin gereksiz 
gördüğü denklemleri yeniden diri İtmişlerdi. Sıfır N oktası Alanı 
anlam ına gelen bu denklem ler, tüm  atom  altı parçacıkların  birbir- 
leriyle hiç bitmeyen enerji alışverişiyle ortaya çıkan olağanüstü bir 
kuantum  alanı ile ilgiliydi. Bu Alanın varlığı, evrendeki tüm  m ad
denin atom  altı seviyede hiç bitm eyen kuantum  enerji değişimiyle 
birbirine bağlı olduğunu ima etm ektedir.

Diğer kanıtlar, en temel seviyede, her birimizin bu m uazzam  
enerji denizi ile sürekli etkileşimde olan enerji paketleri olduğum u
zu gösterm ektedir.

Ancak içlerinde en çarpıcı kan ıtlar bilincin rolü ile ilgili o lan
lardı. Bu bilim adam ları tarafından yürütülen dikkatle dizayn edil
miş deneyler bilincin, bedenlerimizin sınırları dışına taşan ve fizik
sel maddeyi değiştirme kapasitesi olan son derece düzenli bir enerji



olduğunu ortaya koym uştur. Düşüncelerin belirli bir hedefe yön
lendirilmesi makineleri, hücreleri ve hatta  insanlar gibi tüm  çok 
hücreli organizm aları değiştirme kapasitesine sahip gibi görünü
yordu. Z ihnin beden üzerindeki gücü, ha tta  zam an ve uzayı bile 
aşıyor gibiydi.

A lan’da, bu birbirinden kopuk  deneylerin sonuçlarından elde 
edilen fikirleri anlam landırarak tek bir genel teoride sentezlemeyi 
hedefledim. Alan, birbiriyle bağlantılı bir evren resmi yaratm ası
nın yam sıra, alternatif tıp tan  spiritüel şifaya, altıncı histen kolek
tif bilince kadar bir çok gizeme de bilimsel bir açıklam a getirdi.

A lan, anlaşılan önemli bir noktaya tem as etmişti. K itabın ya
şam larını değiştirdiğini söyleyen yüzlerce okuyucu m ektubu al
dım. Bir yazar beni kitabında rom an kahram anı yapm ak istedi. İki 
kom pozitör, bundan esinlenerek bir tanesi uluslararası sahnede 
çalınm ak üzere iki müzik parçası besteledi. Filme konu oldum, 
W hat the Bleep!? D ow n the R abbit H ole, W hat the Bleep Do We 
Know!P ve Calender film yapım cıları tarafından piyasaya çıkarıl
dılar. A lan’dan alıntı yapılan sözler N oel kartların ın  teması oldu.

Bu tepkiler her ne kadar m utluluk verici iseler de, benim ken
di keşif yolculuğum henüz başlam am ıştı. A lan’ı yazm ak için to p 
ladığım bilimsel bilgiler olağandışı ve hatta  rahatsız edici bir şeyi 
o rtaya koyuyordu: odaklanm ış düşüncenin gerçekliğin yaratılm a
sı üzerinde bir tü r merkezi ro lü  vardı.

Düşünceleri odaklanm ası -  ya da bilim adam ların daha derin 
bir şekliyle “niyet” ve “niyetlilik” olarak değindikleri dibi -  fizik
sel gerçekliği değiştirecek kadar güçlü bir enerji üretiyorm uş gibi 
görünüyordu. Basit bir düşüncenin dünyam ızı değiştirme gücü 
var gibiydi!

A lan’ı yazdıktan sonra bu gücün boyutları ve ortaya çıkardığı
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sayısız soru aklımı karıştırm ıştı. Ö rneğin, laboratuarda onaylan
mış sonuçları yaşam ım da kullanabilm ek için nasıl tercüm e etm e
liydim? Dem iryolunun ortasında Süpermen gibi durup 9:45 treni
ni düşüncelerimle durdurabilir miydim? Biraz düşünce gücü kulla
nıp evimin çatısına uçabilir miydim? Kendimi düşüncelerimle şifa- 
landırm ayı m üm kün görüp doktorları acil durum larda aranacak 
kişiler listesinden çıkarabilir miydim? Sadece düşünerek çocukla
rımın m atem atik sınavından geçmelerini sağlayabilir miydim? Li
neer zam an ve üç boyutlu uzay aslında var olm uyorsa yaşam ım da 
pişm anlık duyduğum  anıları geri dönüp silebilir miydim? Benim 
küçücük zihinsel katkım  gezegende yaşanan m uazzam  ızdırapları 
hafifletebilir miydi?

Bu kanıtların  im aları tedirgin ediciydi. H er an düşüncelerimize 
d ikkat mı etmeliydik? K aram sar bir kişinin dünya görüşü kendini 
doğrulayan kehanet haline gelebilir miydi? Tüm  negatif düşünce
ler -  sürekli içsel diyalog olarak devam eden eleştiri ve yargılar -  
kafalarım ızın dışında etkili oluyor muydu?

Düşüncelerin daha etkili olmasını sağlayacak belirli şartlar var 
mıydı? Bir düşünce her zam an çalışır mıydı yoksa hedeflenen niyet 
ve hatta  evrenin havasında mı olması gerekirdi? H er an her şey bir
birini etkiliyorsa, bu başka bir gerçeği etkisiz hale getirmez miydi?

Aynı anda çok sayıda insan aynı şeyi düşünürlerse ne olur? Bu
nun tek başına yönlendirilen düşüncelerden daha büyük etkisi 
olur mu? Aynı düşüncede olan bir grup niyet sahibinin en etkili 
sonuçları elde etm ek için oluşturm aları gereken bir sayı var mıy
dı? N iyet “doza bağım lı” mıydı -  grup ne kadar geniş olursa etki
leri de o kadar büyük m ü oluyordu?

Düşünce gücüyle ilgili tartışm asız olarak ilk kendini gerçekleş
tiren guru N apoleon HilPin Think and G row  Rich adlı kitabıyla
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başlayan m uazzam  bir literatür vardı. N iyet yeni çağ felsefesinin 
en popüler kelimesi haline gelmişti. A lternatif tıbbı uygulayanlar 
hastaların “niyetle” yardım cı olm aktan söz ediyorlardı. H atta  Ja- 
ne Fonda bile çocuklarını “niyetle”yetiştirdiğini yazıyordu.

N edir bu “niyet” diye düşündüm ? Ve bir kişi etkili bir “niyet- 
çi” haline gelebilir? İrticalen yazılmış popüler malzemenin içinde 
-  bir tu tam  Doğu felsefesi, Dale Carnegie -  işe yaradığını gösteren 
hemen hemen hiç bilimsel kan ıt yoktu.

Bu sorulara cevap bulabilm ek amacıyla uzaktan  şifa, psiko ki- 
nesis ya da zihnin beden üzerindeki üstünlüğünü üzerine yapılmış 
çalışmaları taram ak için bir kez daha bilime döndüm . Düşüncele
rin maddeyi etkilemesi üzerine deneyler yapan uluslararası bilim 
adam ların ı araştırd ım . A lan’da tan ım lanan  bilim daha çok 
1970’lerde yürütülen çalışm alarla ilgiliydi; daha fazla ipucu elde 
edebilmek için kuantum  fiziğinin daha yakın zam anda elde edil
miş buluşlarını inceledim.

Aynı zam anda niyet konusunda ustalaşm ayı başarm ış ve ola
ğanüstü şeyler yapabilen kişilerin -  spiritüel şifacılar, Budist rah ip
ler, Q igong ustaları ve şam anlar -  düşüncelerini kullanarak güçlü 
etkiler yaratabilm ek için ne tü r değişim süreçlerinden geçtiklerini 
inceledim. Gerçek yaşam da, örneğin sporda ve bio enerjinin şifa 
seanslarında olduğu gibi, niyetin kullanıldığı bir dizi yolun oldu
ğunu ortaya çıkardım . Yerel toplulukların  günlük yaşam larına 
odaklanm ış düşünceyi nasıl yerleştirdiklerini inceledim.

Sonra, aynı hedefe yönlendirilm iş çok sayıda eğitimli zihnin 
tek kişinin yarattığı etkiyi nasıl büyüttüğü ile ilgili kanıtlar aram a
ya başladım. K anıtların çoğu T ransandantal M editasyon kuruluş
ları tarafından bir araya getirilmişti ve benzer düşüncelerin aksi 
takdirde dağınık ve rastgele olan Sıfır N ok ta  A lan’mda bir tü r dü
zen yarattığını ortaya koyuyordu.

Niyetleri Gerçekleştirmek
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Bu noktada araştırmalarım açısından yol bitti. Önümde, benim 
anlayabildiğim kadarıyla, hiç keşfedilmemiş topraklar uzanmaktaydı.

Bir akşam , doğal bir girişimci olan eşim Bryan akıl almaz bir 
öneriyle geldi: “Neden kendin grup deneyleri yapm ıyorsun?”

Ben fizikçi değilim. Hiç bir türlü  bilim adam ı da değilim. Son 
yaptığım  deney onuncu sınıf laboratuarında kalmıştı.

Ancak elimde, az sayıda bilim adam ının sahip olduğu bir şey 
vardı: m uazzam  bir deney potansiyeli olan grup. G rup niyet de
neylerinin sıradan laboratuarlarda yapılması son derece zordur. 
Bir araştırm acının binlerce katılımcı aram ası gerekir. N ereden bu
lacak onları? Bulsa nereye koyacak? H epsinin aynnı zam anda ay
nı şeyi düşünm esini nasıl sağlayacak?

Bir kitabın okuyucuları, ideal bir benzer şekilde düşünen ve bir 
fikrin denenmesinde yer alm ak isteyebilecek insanlar grubu oluş
tu ru r. G erçekten de, e-haberler ve A lan İa  ilgili faaliyetlere ka tı
lımları vasıtasıyla iletişim kurduğum  kendim e ait geniş bir okuyu
cu kitlem vardı. Kendi deneyimi yapm a fikrini önce Princeton 
Üniversitesi M ühendislik Fakültesi dekanı R obert Jahn  ve Prince
ton A nom alous Research (PEAR) laboratuarın ın  başındaki mes- 
lekdaşı psikolog Brenda D unne’a açtım. H er ikisini de Alan için 
araştırm a yaparken tanım ıştım . Jahn ve D unne otuz yıl boyunca 
yönlendirilm iş niyetin gücünün m akinaları nasıl etkilediği konu
sunda son derece ikna edici kanıtları toplam aya harcam ışlardı. 
Bilimsel yöntem lere tam am en bağlı, m antıklı ve isabetliydiler. R o
bert Jahn bütün  ve mükemmel cümleler ku rarak  konuşan çok na
dir insanlardan biridir. Brenda D unne aynı şekilde hem  deneyler 
hem de dil konusunda eşit derecede titiz ve mükemmeliyetçidir. 
Jahn  ve D unne kabul ettikleri takdirde deneylerimde herhangi bir 
özensizlik olm ayacağından emin olabilirdim .
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Aynı zam anda her ikisinin de tem asta oldukları çok geniş bir 
bilim adam ı çevreleri vardı. Üyelerinin birçoğunun dünyanın her 
yerinde bilinç üzerine araştırm alar yapan itibarlı bilim adam ları
nın oluşturduğu International Consciousness Research Labora- 
to ry’nin başkanlığını yapıyorlardı.

Jahn  ve Dunne derhal fikre ısındılar. Değişik zam anlarda bulu
şarak farklı olasılıkların üzerinde durduk. En sonunda, A lm an
ya’da N euss’daki International Institute of Biophysics’in (IIB) baş
kan  yardımcısı Fritz-Albert Popp’un ilk niyet deneyini yürütm esi
ne karar verdiler. Fritz Popp’u Alan için yaptığım  araştırm alardan 
tanıyordum . Tüm  yaşayan varlıkların küçük bir elektrik akımı 
yaydıklarını ilk keşfeden oydu. Saygıdeğer bir Alman fizikçisi ola
rak  keşifleriyle uluslararası bir üne sahip alan Popp aynı zam anda 
bilimsel m etodun sıkı bir takipçisi olacaktı.

University of A rizona Biofield C enter’den psikolog Gary 
Schwartz, Institute of N oetic Sciences’dan başkan yardımcısı M a- 
rilyn Schlitz, IO N S’un kıdemli bilim adam ı D ean Radin ve Global 
Consciousness Project’den Roger N elson gibi diğer başka bilim 
adam ları da katılm ayı önerdiler.

Bu projede gizli sponsorlarım  yok. W eb sitemiz ve tüm  deney
lerimiz şimdi ve gelecekte, bu kitabın  geliri ve bağışlardan elde 
edilen gelirlerden sağlanacaktır. Deneysel araştırm alarda yer alan 
bilim adam ları genellikle keşfettiklerinin im alarını değerlendirmek 
için kendi alanlarının dışına çıkm azlar. Böylece, niyet hakkında 
zaten var olan kanıtları bir araya getirirken bu çalışm anın daha 
geniş kapsam lı im alarını göz önünde bulundurm aya ve bu tek tek 
deneyleri tu tarlı bir teoride sentezlemeye çalıştım. Genellikle m a
tem atiksel denklemlerle ifade edilen kavram ları sözel olarak ta 
nım layabilm ek için gerçeğin mecazi yaklaşım larını kullanm ak

Niyetleri Gerçekleştirmek
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zorunda kaldım . Zam an zam an, konuyla ilgili çok sayıda bilim 
adam ının yardım larıyla spekülasyonlar yapm ak zorunda da kal
dım. Şüphesizdir ki elde edilen bu ilk sonuçların arıtılm ası ve ge
nişletilmesi için yeni kanıtlar ortaya çıkacaktır.

Bilimsel keşiflerin en ön saflarında yer alan kişilerin çalışm ala
rım araştırm ak benim için şeref vericidir. Laboratuarın  inanılm az 
sınırları içinde kalan bu adları bilinmeyen kadın ve erkeklerin 
yaptıkları kahram anlık tan  daha az değildir. K aranlıkta el yorda
mıyla tek başlarına ilerleyerek akadem ik pozisyonlarını, gelecek 
bağışları ve hatta  tüm  kariyerlerini riske etmişlerdir.

Bilimdeki tüm  ilerlemeler kabul görm üş doktrinlere bir şekilde 
karşıdır, her yeni buluş kısmen -  eğer tam am en değilse -  o günün 
görüşlerinin tersini gösterir. Bilimde gerçek bir kaşif olabilm ek 
için -  sadece bilimin önyargısız bakış açısını izleyerek -  düşünüle- 
meyeni önerm ekten korkm am ak; arkadaşların , m eslekdaşlarm  ve 
bilimsel paradigm aların  yanlış olduğunu kanıtlam ak gerekir. De
neysel bilgilerin nö tr ve tedbirli dilinin ve m atem atiksel denklem 
lerin ardında, hepimiz için yavaş yavaş, her bir zorlu deneyle şe
killenen yeni bir dünyanın oluşturulm ası gizlidir.

Lynne McTaggart 
Haziran 2006
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Giriş

Niyetleri Gerçekleştirmek herhangi sıradan bir kitap  değil
dir ve sizler de sıradan okuyucular değilsiniz. Bu kitabın 

sonu yoktur, çünkü sizden bu kitabı tam am lam am a yardım cı ol
m anızı istiyorum . Sizler sadece bu kitabın okurları değil aynı za
m anda baş rol oyuncularısınız -  son bilimsel araştırm aların  önce
likli katılımcılarısınız.

Niyetleri Gerçekleştirmek ilk üç boyutlu “canlı” k itaptır. Bu 
kitap zam anın çok ötesine gider. K itapta kendi düşüncelerinizin 
gücü hakkında bilimsel kan ıtlar bulacaksınız ve o zam an m uhte
melen bu bilginin ötesine geçerek daha farklı olasılıkları, bilinç 
araştırm aları konusunda son derece saygın uluslararası bilim 
adam larının yönetim inde çok büyük uluslararası bir grup deneyi 
vasıtasıyla test edebileceksiniz.

Niyetleri G erçekleştirm ek’in web sitesi (w w w .theintentionex- 
periment.com) vasıtasıyla bu kitabın  okuyucuları olan sizler uzak
tan  yapılan deneylere katılabileceksiniz. Bu deneylerin sonuçları 
web sitemizde duyurulacaktır. Şu ana kadar yapılmış en cesur bi
linç deneyinin m erkezinde yer alarak her biriniz birer bilim adamı 
haline geleceksiniz.

Niyetleri Gerçekleştirmek gerçekten de tuhaf bir önermeye
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-  düşüncenin fiziksel gerçekliği etkilediği önermesine -  dayanm ak
tadır. D ünyanın her tarafındaki en itibarlı bilimsel kuruluşlarda 
bilincin doğası üzerine yürütülen önemli boyuttaki araştırm alar 
düşüncelerin en basit m akinalardan en karm aşık varlıklara kadar 
herşeyi etkileme kapasitesinin olduğunu gösterm iştir. Bu kanıtlar 
insan düşünce ve niyetlerinin dünyam ızı değiştirm enin çarpıcı gü
cüne sahip fiziksel “birşey” olduğunu ortaya koym aktadır. Taşı
dığımız her düşünce değişim yaratabilm e kapasitesine sahip som ut 
bir enerjidir.

Buradaki temel fikir olan bilincin maddeyi etkilediği düşünce
si, klasik fiziğin ortaya koyduğu dünya görüşü ile kuantum  fiziği 
-dünyanın en küçük kom ponentlerinin bilimi - arasında uzlaştırı- 
lam az bir ayrımı ifade etm ektedir. Bu ayrım , m addenin doğası ve 
nasıl değiştirilebileceği ile ilgilidir.

Klasik fizik ve hatta  diğer tüm  bilimsel alanlar Isaac N ew ton’un 
1687’de yayınlanmış Principia’smda tanım lanan hareket ve yerçe
kimi kanunlarına dayanm aktadır. Nevvton’un kanunları, belirli ve 
sabit hareket kanunlarına bağlı olarak üç boyutlu geometri ve za
m an evreninde hareket eden nesneleri tanım lar. M addenin kendi 
sabit sınırları olan, bozulmamış ve kendi kendisine yeterli olduğu 
kabul edilirdi. Başka bir şey üzerinde herhangi bir etki yapılabilme
si için bunun fiziksel olması -  güç kullanılması ya da çarpışma ol
ması gerekliydi. Birşeyi değiştirmek onu ısıtmak, yakm ak, dondur
m ak, düşürm ek ya da sıkı bir tekme atm ak demekti.

N ew ton kanunları, ünlü fizikçi R ichard Feynm an’m ifade etti
ği gibi, bilimin m uhteşem  “oyunun kuralları” ve onların  herşeyin 
birbirinden ayrı olduğunu söyleyen temel önermeleri felsefi dünya 
görüşümüzün altyapısını oluşturm aktadır. Tüm yaşamın ve onun 
kargaşasının biz ne düşünürsek düşünelim devam etmekte olduğunu
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düşünürüz. Akşam yataklarım ıza yattığım ızda gözlerimizi k ap a t
tığımız zam an evrenin yok olm ayacağından eminizdir.

Ancak, evrenin birbirinden kopuk, nasıl davranacağı belli nes
neler topluluğu olduğu görüşü yirminci yüzyılın ilk yarısında ku- 
antum  fiziğin öncülerinin m addenin kalbine daha yakından bak
m aya başlamasıyla bir kenara atıldı. Büyük, objektif dünyayı oluş
tu ran  evrenin en küçük parçaları hiç de bilim adam larının daha 
önceden bildiği kurallara göre davranm ıyorlardı.

Bu kuralsız davranışlar bir dizi fikirle beraber D anim arkalı 
parlak fizikçi Niels Bohr ve yardımcısı A lm an fizikçi W erner Hei- 
senberg’in olağanüstü m atem atik keşiflerinin olası anlam ını fo r
müle ettikleri yer olması bakım ından K openhag Y orum u olarak 
tanındı. Bohr ve Heisenberg atom ların  bilardo topu  gibi güneş sis
temlerine benzemediğini, çok daha karm aşık olduğunu -  minik 
olasılık bulutlarını fark ettiler. A tom altı parçacıklar katı ve sabit 
şeyler değildirler, tıpkı bir kişinin aynalar salonunda kendisine 
bakm ası gibi, sadece gelecekte olabileceklerinin potansiyeli -  ya 
da fizikçilerin “üst üste koym a” dedikleri tüm  olasılıkların top la
mı olarak  var olurlar.

Elde ettikleri sonuçlardan biri “belirlenem ezlik” kavram ı -  bir 
atom altı parçacık ile bilinmesi gerekenlerin hepsinin aynı anda bi
linemeyeceği ile ilgiliydi. Ö rneğin, bir atom altı parçacığın nerede 
olduğu ile ilgili bir bilgi elde ederseniz, nereye ve hangi hızda git
tiğini aynı anda hesap edemezsiniz. Bir kuantum  parçacığının hem 
parçacık -  donuk, hareketsiz bir şey -  ve aynı zam anda “dalga” -  
parçacığın işgal edebileceği her köşeye uzanan büyük bir zaman- 
uzay alanı -  olduğundan söz ediyorlardı. Bu, bir insanın o turduğu 
sokağın tüm ünü kapsam asını söylemeye benziyordu.

Sonuçlar, en alt seviyede, fiziksel m addenin katı ve sabit olm a
dığını -  ve hatta  henüz hiçbirşey olmadığını -  göstermekteydi.
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A tom altı gerçeklik klasik fiziğin tanım ladığı sabit ve güvenilir va
roluştan çok görünüşte sonsuz seçenekleri olan kısa öm ürlü olası
lıklara benziyordu. D oğanın en küçük parçaları öylesine kaprisliy
di ki ilk kuantum  fizikçileri gerçekliğin kaba bir tahm ini -  her ola
sılığın m atem atiksel menzili -  ile yetinmek zorunda kaldılar.

Kuantum  seviyesinde gerçeklik şekillenmemiş jöleye benziyordu.
Bohr, Heisenberg ve diğerleri tarafından geliştirilen kuantum  

teorileri m addenin birbirinden ayrı ve kendi kendine yeterli o ldu
ğunu söyleyen N ew ton bakış açısının temellerini sarstı. En temel 
seviyede m addenin birbirinden bağımsız parçalara bölünemeyece- 
ğini ha tta  tam  olarak tam m lanam ayacağım  ileri sürdüler. M adde
ler birbirlerinden kopuk olduklarında anlam lı değildiler, ancak 
dinam ik ilişkiler ağı içindeyken anlam  kazanıyorlardı.

K uantum  öncüler, sınırlı bir hızda gerçekleşen güç değişimi gi
bi fizikçilerin etki yarattığını düşündükleri bilinen şeylerin yoklu
ğuna rağm en, kuantum  parçacıkların birbirlerini etkilemedeki şa
şırtıcı becerisini fark ettiler.

Bir kere temasa geçtiklerinde parçacıklar birbirleri üzerinde 
uzaktan etkileme gücüne sahiptiler. Ö rneğin, bir atom altı parçacı
ğın m anyetik yönelimi, birbirlerinden ne kadar uzakta olurlarsa 
olsunlar, diğerini derhal etkiliyordu.

Atom altı seviyede, değişim dinam ik enerji değişiminden de 
kaynaklanıyordu; bu küçük titreşen enerji paketleri basketbolda- 
ki paslaşm alar gibi “sanal parçacık lar” vasıtasıyla sürekli olarak 
birbirleriyle enerji değişimi içindeydiler; hiç durm aksızın devam 
eden bu ileri geri hareket evrende anlaşılm az derecede büyük bir 
enerji tabakasını m eydana getiriyordu.

Atomaltı parçacıklar arıtm a ve süptil değişime yol açan sürekli 
bilgi değişimi içinde gibiydiler. Evren hareketsiz, birbirinden kopuk
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nesnelerin deposu değil, sürekli yeni oluşum lar içinde olan tek bir 
organizm anın birbiriyle bağlantılı enerji alanlarıydı. Ölçülemeyecek 
kadar küçük bir seviyede dünyamız tüm  bileşenleri sürekli birbirle- 
riyle telefonlaşan m uazzam bir kuantum  bilgi ağma benziyordu.

Bu küçük kuantum  olasılık bulutunu katı ve ölçülebilir olarak 
dağıtabilecek tek şey bir gözlemcinin varlığıydı. Bilim adam ları bu 
atom altı parçacıkları ölçmek üzere daha yakından incelemeye ka
rar verdiklerinde saf potansiyel o larak var olan varlık belirli bir 
durum a “dönüşüyordu” .

Bu ilk deneysel bulguların ima ettikleri çok önemliydi: canlı bi
linç bir şekilde olasılığı gerçeğe dönüştürüyordu. Bir elektrona 
baktığımız ya da bir ölçü aldığımızda son halinin belirlenmesine 
yardım cı oluyor gibiydik. Bu, evrenimizi yaratm am ızdaki en temel 
m alzemenin onu gözlemleyen bilinç olduğunu ima etmekteydi. 
K uantum  fiziğindeki önemli isimler evrenin dem okratik ve ka tı
lımcı - gözlemleyen ve gözlemlenen arasındaki o rtak  çabanın so
nucu -  olduğunu tartışm aktaydı.

K uantum  deneylerindeki gözlemleyen etkisi kabul edilmiş dok
trinlerine karşı bir kavram ın ortaya çıkm asına yol açtı: canlı bilinç 
bir şekilde şekillenmemiş kuantum  dünyasının gündelik yaşam a 
benzeyen birşeye dönüşmesi sürecinde merkezi bir rol oynam ak
taydı. Bu, gözlemleyenin gözlemlenenin var olmasını sağladığı an
lam ına gelmesinin yanısıra, evrendeki hiç bir “şeyin” bizim onu 
algılam am ızdan bağımsız olarak var olmadığını ima etm ektedir.

Bu gözlemlemenin -  bilincin işe katılm asının -  jölenin şekillen
mesini sağladığını ima etm ektedir.

Bu. gerçekliğin sabit değil akışkan ya da değişebilir ve böylece 
etkilenmeye açık olduğunu ima etm ektedir.

Bilincin yarattığı ve hatta  belki de fiziksel evreni etkilediği
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düşüncesi m evcut fizik anlayışımıza m eydan okum aktadır. Bu, on 
yedinci yüzyıl düşünürü Rene Descartes tarafından geliştirilmiş te
orilerden ortaya çıkan, zihnin m addeden farklı ve ayrı olduğunu, 
bilincin tam am en beyinden kaynaklandığını ve kafatasım ızın için
de kapalı olduğunu söyleyen dünya görüşüdür.

Birçok günüm üz fizikçisi bu m uam m aya -  büyük şeylerin bir
birinden ayrı olmasına rağmen onları o luşturan minik yapı taşla
rının sürekli ve hiç durm ayan bir iletişim içinde olm aları m uam 
m asına - om uzlarını silkerler. Yarım yüzyıldır fizikçiler bir elek
tronun  atom altı olarak bir davranış şekli varken daha büyük bir 
bütünün parçası olduğunu anladığında “klasik” (yani, N ew ton 
bakış açısı) anlayışa dönüşm esini, sanki bu bir anlam  ifade ediyor
muş gibi, kabul etmişlerdir.

Temel o larak bilim adam ları kuantum  fiziğinin ortaya koydu
ğu ve ilk öncülerinin cevaplayamadığı belalı sorulara aldırm aktan 
vazgeçmişlerdir. K uantum  teori m atem atiksel o larak çauşır. Ato- 
m altı dünyayla nasıl başa çıkacağımızla ilgili son derece başarılı 
bir reçete sunar. A tom  bom bası ve lazerlerin yapılm asına ve güne
şin yaydığı radyasyonun çözümlenmesine yardım cı olan da oydu. 
G ünüm üzün fizikçileri gözlemleyen etkisini unuttu lar. Z arif denk
lemleriyle kendilerini m em nun etm ekte ve birleştirici Herşeyin Te- 
orisi’nin form üle edilmesini ya da tüm  çelişkili keşiflerin merkezi 
bir teoride toparlanacağını üm it ettikleri ve sıradan insanların al
gıladıklarının ötesinde bir kaç yeni boyutun daha keşfedilmesini 
beklemekteler.

O tuz sene önce, bilimsel camia kendi yolunda ilerlerken dün
yanın her tarafındaki prestijli üniversitelerden küçük bir grup ön
cü bilim adamı Kopenhag Y orum u’nun metafiziksel im alarını ve 
gözlemleyen etkisini değerlendirmeye karar verdi. Eğer m adde
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değişkense ve bilinç m addenin belirli bir şekil almasını sağlıyorsa, 
o zam an bilincin birşeyleri belirli bir yöne itmesi de m uhtem el gö
rünüyordu.

A raştırm aları basit bir soruya dayanıyordu: eğer d ikkat fizik
sel maddeyi etkiliyorsa, o zam an niyetin amaçlı o larak  değişim ya
ratm anın  üzerindeki etkisi neydi? K uantum  dünyasına gözlemle
yen o larak  katılarak  sadece yaratan lar değil aynı zam anda etkile
yenler de olabilirdik.

“Yönlendirilmiş uzaktan zihinsel e tk i” ya da “psikokinesis” ya 
da kısaca “niyet” ya da niyetlilik” adını verdikleri üzerine deney
ler yapm aya başladılar. Nasıl elde edileceği ile ilgili amaçlı bir 
plan olm adan sadece sonuca odaklanm a anlam ına gelen arzunun 
aksine, niyetin ders k itaplarında yer alan tanım ı “ istenilen sonucu 
elde etmeye yönelik bir hareketin yapılması için amaçlı p lan ” dır. 
Bir niyet, niyet edenin kendi hareketlerine dönüktür; istenilen işin 
yapılması için bir taahhü t ve belirli bir m antık gerektirir. N iyet, 
am aç ifade eder, bir hareket planının anlayışı ve ta tm in  edici bir 
sonucun planlanm asını içerir. Institute of N oetic Sciences’da araş
tırm a ve eğitimden sorum lu başkan yardımcısı ve uzaktan etki 
üzerine çalışan ilk araştırm acılardan biri olan M arilyn Schlitz, n i
yeti “bir nesne ya da sonuca odaklı, am aç ve fayda içeren farkın- 
dalığm yansıtılm ası” o larak tanım lar. Fiziksel maddeyi etkileye
bilmek için düşüncenin son derece hedefe yönlendirilm iş olması 
gerektiğini düşünüyorlardı.

Bir dizi olağanüstü deneyde bu bilim adam ları belirli odaklan
mış düşüncelerin o kişinin bedenini, cansız nesneleri, tek hücreli o r
ganizm alardan insanlara kadar her türlü  canlıyı etkileyebileceğinin 
kanıtlarını ortaya koydular. Bu küçük alt gruptaki iki temel şahıs 
Princeton University, Princeton Engineering Anomalies Research
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