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TrochTrochęę historiihistorii……

hipoteza powstahipoteza powstałła w 1993 ra w 1993 r

autor autor –– Tadeusz TellerTadeusz Teller

badania trwabadania trwałły kilkadziesiy kilkadziesiąąt latt lat

publikacja: publikacja: „„CzCzłłowiek, Kosmos i Kanon owiek, Kosmos i Kanon 
pipięęknakna””, rok wydania , rok wydania –– 19941994



INGENEZA INGENEZA -- jest to pierwotna informacja jest to pierwotna informacja 
genetyczna, kodowana zestawami genetyczna, kodowana zestawami 
konfiguracji czkonfiguracji cząąstek elementarnych w stek elementarnych w 
jjąądrach atomdrach atomóów.w.

IngenezaIngeneza organizuje organizuje żżycie dziaycie działłajająąc od c od 
wewnwewnąątrz.trz.

Atomy zawierajAtomy zawierająą, przenosz, przenosząą i transformuji transformująą
IngenezIngenezęę (informacje).(informacje).



1. No1. Nośśnikami nikami ingenezyingenezy ssąą atomy.atomy.

PosPosłłaańńcy cy ingenezyingenezy::

fononyfonony

fotonyfotony



2. 2. IngenezaIngeneza (informacja) jest czynnikiem (informacja) jest czynnikiem 
niematerialnym.niematerialnym.

„„Informacja jest informacjInformacja jest informacjąą, a nie , a nie 
materimateriąą ani energiani energiąą””

(N. (N. WienerWiener, 1948r.), 1948r.)

Informacja jest czynnikiem niematerialnym Informacja jest czynnikiem niematerialnym 
przenoszonym przez materiprzenoszonym przez materięę i energii energięę..



DowDowóód:d:

informacja zapisana na papierze (materia) informacja zapisana na papierze (materia) →→
odczytana godczytana głłosem (fala akustyczna) osem (fala akustyczna) →→
zapisana na tazapisana na taśśmmęę magnetofonowmagnetofonowąą →→
odtworzona i przesodtworzona i przesłłana ana →→
ponownie przetworzona na falponownie przetworzona na falęę akustycznakustycznąą →→
przyjprzyjęęta przez organ sta przez organ słłuchu uchu →→
przeniesiona na neurony mprzeniesiona na neurony móózgu zgu 



PrzykPrzykłład:ad:

setki tysisetki tysięęcy mikroorganizmcy mikroorganizmóów w śśluzowcluzowcóów w 
((MyxomycophytaMyxomycophyta) ) →→ jeden jeden żżywy ywy 

120 000 120 000 żżyyćć = 1 = 1 żżycieycie

po  wydaniu milionpo  wydaniu milionóów nasion:w nasion:

120 000 120 000 żżyyćć = 0 lub miliony = 0 lub miliony żżyyćć



3. Informacja (3. Informacja (ingenezaingeneza) mo) możże celowo e celowo 
oddziaoddziałływaywaćć na procesy biofizyczne i na procesy biofizyczne i 

fizyczne.fizyczne.

PrzykPrzykłłady:ady:
Rozkaz (informacja Rozkaz (informacja -- program) program) „„marsz !marsz !””

lub lub „„ststóój !j !””

Widok lecWidok lecąącego ku nam kamienia cego ku nam kamienia 
(informacja) wywo(informacja) wywołłuje odruch, pozwalajuje odruch, pozwalająący cy 
uniknuniknąćąć skutkskutkóów zadziaw zadziałłania praw fizyki. ania praw fizyki. 



4. 4. IngenezaIngeneza tworzy niematerialny program tworzy niematerialny program 
ksztakształłtu ptu płłatka atka śśniegu, a nastniegu, a nastęępnie steruje pnie steruje 

procesem jego materialnej realizacji.procesem jego materialnej realizacji.



W przyrodzie taka W przyrodzie taka 

dysharmoniadysharmonia

nie wystnie wystęępujepuje!!!!!!



Wyniki badaWyniki badańń::

kakażżdy pdy płłatek atek śśniegu ma niepowtarzalny niegu ma niepowtarzalny 
ksztakształłt t „„spadochronuspadochronu””

rróóżżnorodnonorodnośćść wzorwzoróów pw płłatkatkóów jest w jest 
nieograniczonanieograniczona





Pytanie:Pytanie: gdzie rodzi sigdzie rodzi sięę program ksztaprogram kształłttóów w 

oraz gdzie jest szybko dziaoraz gdzie jest szybko działłajająący  cy  

„„mechanizmmechanizm”” sterujsterująący procesemcy procesem

ich budowy zgodnie z programem?ich budowy zgodnie z programem?



Proces budowy pProces budowy płłatkaatka

tryliony cztryliony cząąsteczek wodysteczek wody

tryliony kwanttryliony kwantóów energii / sw energii / s

(dok(dokłładnie i celowo sterowane)adnie i celowo sterowane)

kakażżdy pdy płłatek rozwija siatek rozwija sięę koncentryczniekoncentrycznie



Struktura krysztaStruktura kryształłóów loduw lodu

(heksagonalny uk(heksagonalny ukłład ad 

atomatomóów)w)

atomy tlenu atomy tlenu -- kolor czarnykolor czarny

atomy wodoru atomy wodoru -- kolor biakolor białłyy



Atom tlenuAtom tlenu



Heksagonalny zarys pHeksagonalny zarys płłatka atka 
-- szesześćść osi symetrii. osi symetrii. 



Trygonalny zarys pTrygonalny zarys płłatka atka --
trzy osie symetrii. trzy osie symetrii. 



Powstaje pytanie:Powstaje pytanie:

Czy program tworzCzy program tworząą protony, protony, 

czy teczy teżż neutrony atomu?neutrony atomu?



Powstaje pytanie:Powstaje pytanie:

Czy program tworzCzy program tworząą protony, protony, 

czy teczy teżż neutrony atomu?neutrony atomu?

NeutronyNeutrony –– projektodawcy programprojektodawcy programóóww

ProtonyProtony –– realizujrealizująą programprogram



Wnioski:Wnioski:

1.1. Program ksztaProgram kształłtu ptu płłatka powstaje wewnatka powstaje wewnąątrz trz 

atomu tlenuatomu tlenu-- inicjatorainicjatora

2.2. KaKażżdy rosndy rosnąący pcy płłatek, moatek, możżemy traktowaemy traktowaćć

jako organizm, ktjako organizm, któóry sam siebiery sam siebie

programuje i buduje. programuje i buduje. 



3.3. IngenezaIngeneza czcząąsteczki wody pesteczki wody pełłni tu rolni tu rolęę

genu.genu. Programuje ona i organizuje materiProgramuje ona i organizuje materięę..

4.4. Niepowtarzalne ksztaNiepowtarzalne kształłty pty płłatkatkóów sw sąą

programowane i tworzone skokowo.programowane i tworzone skokowo.

5.5. Skokowy rozwSkokowy rozwóój przyrody wynika  j przyrody wynika  

z  dziaz  działłania programania programóów w ingenezyingenezy..



5. Procesy regeneracji uszkodze5. Procesy regeneracji uszkodzeńń ppłłatkatkóów sw sąą
sterowane przez sterowane przez ingenezingenezęę..



PrzykPrzykłładad regeneracji:regeneracji:







Co jest potrzebne do regeneracji Co jest potrzebne do regeneracji 
aerostatyki paerostatyki płłatka?atka?

pamipamięćęć ksztakształłtutu

niematerialny programniematerialny program

„„rręęcece”” –– narznarzęędzia fizyczne sdzia fizyczne słłuużążące ce 

do naprawydo naprawy



6. 6. IngenezaIngeneza steruje skokowsteruje skokowąą metamorfozmetamorfoząą i i 
kreacjkreacjąą gatunkgatunkóów .w .

Schemat odwracalnej metamorfozy owada i Schemat odwracalnej metamorfozy owada i żżaby:aby:



tworzenie nowych gatunktworzenie nowych gatunkóów:w:



PodsumowaniePodsumowanie

dziadziałła niematerialny czynnik organizuja niematerialny czynnik organizująący cy 
celowe ukcelowe ukłłady energii i materii (ady energii i materii (ingenezaingeneza ––
pierwotna informacja genetyczna, kodowana pierwotna informacja genetyczna, kodowana 
w atomach)w atomach)

nowa opcja filozofii naukinowa opcja filozofii nauki

dotychczas: powstanie dotychczas: powstanie żżycia jest dzieycia jest dziełłem em 
przypadkuprzypadku



BibliografiaBibliografia

http://http://www.ingeneza.comwww.ingeneza.com/pl_ingeneza1.html/pl_ingeneza1.html
http://http://www.ingeneza.comwww.ingeneza.com//pl_ingeneza.htmlpl_ingeneza.html
http://http://encyklopedia.pwn.plencyklopedia.pwn.pl
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