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Η ποιότητα φωτός σχετίζεται με κάθε 

βιοχημική λειτουργία ανθρώπων, ζώων 

και φυτών

Στρέψου στον Ήλιο και θα αφήσεις τις σκιές πίσω σου» λέει μια γερμανική παροιμία, που είναι 
αναρτημένη στην ελληνική ιστοσελίδα της Greenpeace. Πράγματι, ο Ήλιος είναι η πηγή ζωής 
στη Γη και το φως του καταλυτικά σημαντικό για όλες τις βιοχημικές δραστηριότητες κάθε έμ-
βιας ζωής στον πλανήτη μας.

Αυτό φαίνεται να το ξεχνά η Greenpeace, η οποία προωθεί τους συμπαγείς λαμπτήρες φθορι-
σμού, παρά τις σχετικές αρνητικές επισημάνσεις τού κορυφαίου στελέχους της δόκτορα Klaus 
Stanjek, ο οποίες υπήρξε επικεφαλής στο Αμβούργο και ο επιστήμονας που τού ανέθεσε η 
Greenpeace να ελέγξει την οικολογικότητα των λαμπτήρων υδραργύρου. 

Το φως έχει συνδεθεί με την εξέλιξή μας εδώ και τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Ίσως 
ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό στη δομή τής όρασης και τού οπτικού νεύρου των ανθρωποει-
δών προγόνων μας να έστειλε την επιπλέον κρίσιμη φόρτιση στα βάθη τού νευρωνικών συνά-
ψεων δημιουργώντας την απαραίτητη εγκεφαλική διέγερση, ώστε να κυλήσει το νερό στο αυ-
λάκι τής εξέλιξης για να μεταβληθούν τα ανθρωποειδή στο πλέον νοήμον και απίστευτα ανόητο 
είδος τού πλανήτη.

Ο Ήλιος θεωρείται θεός στον Όμηρο και τον Ησίοδο και θεός σε πλείστες όσες αρχαίες θρη-
σκείες. Οι αρχαίοι Έλληνες μίλησαν για το θεραπευτικό φως του μέσω τού  Ιπποκράτη και τού 
Ηροδότου, ενώ φαίνεται πως γνώριζαν καλά τα ευεργετήματα τού ηλιακού φωτός βάζοντας 
στην καθημερινή ζωή τους την ηλιοθεραπεία και  την άθληση στα γυμναστήρια χωρίς ρούχα.

Κάθε θρησκεία και παρακλάδι της ύμνησε και θεοποίησε τον  Ήλιο και το φως του.  Οι αρχαίοι 
Αιγύπτιοι είχαν τον θεό Ρα, με έμβλημα τον Ήλιο, το σύμβολο τής ζωής, τού φωτός και  τής γονι-
μότητας. Η πόλη Αννού, που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν Ηλιούπολη ήταν η έδρα τής λατρείας 
του.

Στη Βίβλο είναι πασίγνωστη η πρόταση με την οποία ξεκινά η δημιουργία τού κόσμου “Και εί-
πεν ο Θεός, Γενηθήτω φως και έγεινε φως”.

Το φως, ειδικά το ηλιακό φως, έχει συνδεθεί με την εξέλιξη των ειδών τού πλανήτη, μέσα από 
πορεία δισεκατομμυρίων ετών. Είναι θαυμαστό και ορισμένες φορές απίστευτο το πώς ορισμέ-
να είδη αντιλαμβάνονται ή ακόμα «διαισθάνονται» τις εναλλαγές φωτισμού από ημέρα σε νύ-

Ο υποφωτισμός είναι τεράστιο ζήτημα, όπως ο υποσιστισμός, 

επειδή μόνο ο άνθρωπος στη Γη πάσχει από έλλειψη φωτός
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χτα και ρυθμίζουν ανάλογα τις βιoλογικές αντιδράσεις 
τους.

Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό είδος που τα τελευ-
ταία εκατό χρόνια έχει μειώσει δραστικά την επαφή 
του με το ηλιακό φως, μέσω τής ανακάλυψης τού λα-
μπτήρα πυράκτωσης από τον ταλαντούχο και δυσλε-
ξικό Έντισον, ο οποίος πολέμησε και συκοφάντησε 
αμείλικτα τον υπερ-ταλαντούχο και με καλλιτεχνικές 
ευαισθησίες Τέσλα, που ανακάλυψε ένα είδος λυχνίας 
φθορισμού.

Οι αμέτρητες βιοχημικές και ενεργειακές σχέσεις 
τής όρασης με το ηλιακό φως, ακριβώς λόγω αυτής 
τής εξαιρετικά μακράς επίδρασης στο είδος μας, απο-
τελούν δεύτερο γενετικό κώδικα, όχι μόνο για εμάς 
αλλά για κάθε είδος ζωής. 

Ο τρόπος που συλλαμβάνεται, εξελίσσεται, συμπε-
ριφέρεται, αντιδρά και πεθαίνει η ζωή στον πλανήτη 
Γη εξαρτάται άμεσα από την ηλιακή ακτινοβολία. Κι 
άλλες δυνάμεις επιδρούν στο ενεργειακό συνεχές της, διατηρούν ωστόσο μικρότερο μερίδιο 
στη διαμόρφωση των ειδών.

 Η επιστημονική πρόοδος στη μελέτη των κιρκάδιων ρυθμών, δηλαδή των εσωτερικών βιο-
λογικών ρολογιών που λειτουργούν σε κάθε έμβιο ον, έχει αποδείξει ότι τεράστιος κύκλος βι-
οχημικών αντιδράσεων ξεκινά και σταματά με βάση την εναλλαγή ημέρας και νύχτας, δηλαδή 
με τις χρωματικές διακυμάνσεις τού φωτός.

Είναι γεγονός ότι οι τεχνοκράτες που επεξεργάστηκαν τη σχετική οδηγία τής ΕΕ, η οποία 
καταλήγει στην έμμεση αναγκαστική χρήση των «οικονομικών» λαμπτήρων, μέσω τής απα-
γόρευσης χρήσης των λαμπτήρων πυράκτωσης αγνοούν σχεδόν τα πάντα όχι μόνο για τις 
παρενέργειες στην ανθρώπινη υγεία τού φωτός των λαμπτήρων «οικονομίας», αλλά και κάθε 
παράμετρο τού κεφαλαιώδους ζητήματος «φως».

Για παράδειγμα «ο Μπρεντ Μπέρλιν και ο Πολ Κέι από το Πανεπιστήμιο τής Καλιφόρνιας, μετά 
την εξέταση ενενήντα οκτώ διαφορετικών γλωσσών ανακάλυψαν ότι υπάρχει ένα φυσικό φάσμα 
όρων για την περιγραφή των χρωμάτων. Ορισμένες φυλές τής Νέας Γουινέας χρησιμοποιούν μόνο 
δύο όρους για τα χρώματα - το ‘‘μαύρο’ και το ‘‘άσπρο’’. Στην Αφρική, οι Τιβ χρησιμοποιούν τρεις, οι 
‘Ιμο τέσσερις, οι Βουσμάνοι πέντε και οι Χάουα έξι.

Με δεδομένο τις διαφορετικές πολιτιστικές ανάγκες αυτών των λαών, η ποικιλία δεν προκαλεί 
καμία έκπληξη. Η έκπληξη βρίσκεται στο γεγονός ότι οι γλώσσες που έχουν μόνο τρεις λέξεις για 
τα χρώματα αναφέρονται πάντα στο ‘‘άσπρο’’, το ‘‘μαύρο’’ και το ‘‘κόκκινο’’, ενώ εκείνες που έχουν 
τέσσερις διατηρούν τα τρία προηγούμενα και προσθέτουν το ‘‘πράσινο’’. Εκείνες που έχουν πέντε 
προσθέτουν συνήθως στα προηγούμενα το ‘‘κίτρινο’’, ενώ έκτο έρχεται το ‘‘μπλε’’ και έβδομο το ‘‘κα-
στανό’’, πάντα με την ίδια σειρά.

Με άλλα λόγια, μια γλώσσα δεν έχει ποτέ τη λέξη ‘‘καστανό’’, αν δεν έχει ήδη λέξεις για τα χρώμα-

Νοσοκόμα χρησιμοποιώντας θερ-
μοκοιτίδα με λαμπτήρες φθορισμού 
πλήρους φάσματος, γύρω στα 1980. 
(http://americanhistory.si.edu/lightproject/
comsumer/dt_hosp.htm).



622 -	 http://light1and2life.wordpress.com/

Χρήστος Μουσουλιώτης

τα ‘‘πράσινο’’, ‘‘κίτρινο’’ και ‘‘μπλε’’. Πράγμα που σημαίνει ότι σε όλες τις γλώσσες υπάρχει μια σημει-
ολογική πρόοδος. Οι λέξεις για τα χρώματα προστίθενται στια διάφορες γλώσσες ανάλογα με τις 
ανάγκες τού κάθε λαού, αλλά πάντα κατά την ίδια τάξη.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν μπόρεσε να εξηγήσει αυτή την εκπληκτική διαγλωσσική τάξη, αλλά 
τουλάχιστον υπάρχει η διαβεβαίωση πως όλοι οι άνθρωποι απολαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο 
τις κοινές μας εμπειρίες. Και οι εμπειρίες έρχονται πολύ συχνά σε αντίφαση με τη λογική και την 
επιστήμη».(1)

Πρωτίστως οι χρωματικές διακυμάνσεις τού φωτός, αλλά και ο ηλεκτρομαγνητισμός, ακόμα 
και η μυστηριώδης βαρύτητα επηρεάζουν με άλλοτε γνωστό και άλλοτε άγνωστο τρόπο κάθε 
μορφή ζωής στη Γη.

Το μυστηριώδες εσωτερικό κιρκάδιο ρολόι κάθε έμβιας ύπαρξης αποδείχτηκε τελεσίδικα 
πως κυριαρχείται από εξωτερικές δυνάμεις, κυρίως από το φως, αλλά και τη θερμότητα, τα 
βαρομετρικά πεδία, τα ηλεκτρομαγνητικά και βαρυτικά πεδία τής Σελήνης, αλλά κυρίως τού 
Ήλιου, ενώ ακόμα σχετίζεται με την κορύφωση και πτώση τής έντασης των ηλιακών κηλίδων, 
όπως εκφράζονται με τον ενδεκαετή κύκλο τους.

Σε ορισμένες μορφές γήινης ζωής έχει βρεθεί πως οι βιοχημικές αντιδράσεις τους επηρεάζο-
νται και από γεγονότα που ξεσπούν ακόμα και στα μακρύτερα στα βάθη τού ηλιακού συστή-
ματος ή και τού σύμπαντος. Με τις απόκοσμες και πανίσχυρες ακτίνες γάμα.

Όλα αυτά δυσκολεύεται να τα κατανοήσει η λογική μας, ωστόσο τα ευρήματα δείχνουν πως 
στην πραγματικότητα κάθε έμβιο ον - ζώο ή φυτό – είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε φυσικές δυ-
νάμεις απίστευτης ελαχιστότητας, τέτοιας που οι πλέον εξειδικευμένες και μέγιστης ευαισθη-
σίας ηλεκτρονικές συσκευές μας αδυνατούν να ανιχνεύσουν.

Η επιστήμη έχει ανακαλύψει στο πεδίο τής βιοχημείας και ειδικότερα τής φωτοβιολογίας ότι 
οι κιρκάδιοι ρυθμοί ανθρώπων, ζώων και φυτών επηρεάζονται από ενεργειακά πεδία με απει-
ροελάχιστη ισχύ. Έχει βρεθεί ότι ο άνθρωπος επηρεάζεται από το φάσμα φωτός ακόμα και αν 
προσπίπτει στο δέρμα του σε έκταση που καλύπτει ελάχιστα εκατοστά.

Έχει βρεθεί ότι ακόμα και κύτταρα απομακρυσμένα από το φορέα τους διατηρούν το χρο-
νο-ρολόι τους που αντιλαμβάνεται τον ύπνο και το ξύπνημα τού ζωοδότη Ήλιου. Εντάσσεται 
σε μια από τις συγκλονιστικότερες ανακαλύψεις η διαπίστωση ότι το εσωτερικό κιρκάδιο ρο-
λόι λειτουργεί ακόμα και σε κύτταρα που βρίσκονται σε καλλιέργειες. Τα επιστημονικά άρθρα 
σπανιότατα διαθέτουν ελκυστικούς τίτλους. Ωστόσο ένα από αυτά τιτλοφορείται με τον ποιη-
τικό και σχεδόν αινιγματικό τίτλο: «Τα χρονοκύτταρα τού ψαριού ζέβρα, αισθάνονται τη θερμό-
τητα και βλέπουν το φως».(2)

Με βάση την απειροελάχιστη ισχύ, που δραστηριοποιεί εξίσου απειροελάχιστες αλλά σημα-
ντικές βιοχημικές αντιδράσεις ακόμα και σε κύτταρα που δεν έχουν καμία σύνδεση με το φο-
ρέα τους, θα ήταν αφέλεια ο ισχυρισμός ότι η ζωή τού ανθρώπου και η ζωή στη Γη γενικότερα, 
δεν επηρεάζεται από τις συχνότητες φωτός, τα απείρως ισχυρότερα τεχνητά ηλεκτρομαγνητι-
κά πεδία και ιδίως από αυτή την ιδιαίτερα ισχυρή και επικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική «σούπα» 
που κολυμπάμε μέσα της τουλάχιστον τις πέντε τελευταίες δεκαετίες.
1  Αυτά τα συγκλονιστικά, που θα έπρεπε να γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με το τεχνητό φως, αναφέρονται στο βι-

βλίο: "Μετά την Υπερφύση", Lyall Watson, σελ. 304, εκδόσεις Ωρόρα, Ν. Ράπτης, 1987.

2  http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/zeb.2005.2.171

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/zeb.2005.2.171
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Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι τα μάτια, που θεωρούνται οι πύλες τού φωτός και τους ανα-
λογεί μόνο το 2% τού βάρους τού σώματος, χρειάζονται το 25% τής τροφής, ενώ απαιτούν το 
ένα τρίτο τού οξυγόνου, που καταναλώνει το πλέον δραστήριο όργανο τού σώματός μας, η 
καρδιά. Ταυτόχρονα χρειάζονται δέκα με είκοσι φορές περισσότερη βιταμίνη C, από όση θέ-
λουν για να λειτουργήσουν οι ενώσεις των χεριών και ποδιών και περισσότερο ψευδάργυρο, 
(την ουσία της νόησης) από οποιοδήποτε άλλο όργανο τού σώματός μας.(1)

Ο επιστήμονας που ανακάλυψε τη βιταμίνη C, και τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, ο Albert 
Szent-Gyorgyi, έχει τονίσει εμφατικά πόσο πολύ μας επηρεάζουν οι συχνότητες φωτός όπως 
τις βλέπουμε με τη μορφή χρωμάτων. «Όλη η ενέργεια που προσλαμβάνουμε μέσα στο σώμα 
μας μεταφέρεται από τον Ήλιο», τόνιζε καθώς διαπίστωσε ότι η ενέργεια από τον Ήλιο αποθη-
κεύεται στα φυτά, τα οποία στη συνέχεια τη μεταφέρουν μέσω τής τροφής στα ζώα και τους 
ανθρώπους(2). 

Μια από τις πλέον διαυγείς και καταλυτικές αποδείξεις ότι το φως επηρεάζει βασικές λειτουρ-
γίες τής ζωής βρίσκονται στις έρευνες  τού Τζον Οτ, (John Ott) ενός ανθρώπου, που αναδεί-
χθηκε ηγετική αυθεντία στην επιστήμη τής φωτοβιολογίας και τιμήθηκε με πλήθος διακρίσε-
ων. Αξίζει να αναφερθεί ότι μεταξύ άλλων η Υπηρεσία Τροφών και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), 
τον προσέλαβε το 1981 ως επιστημονικό σύμβουλο. Το γεγονός συνέβη μετά ένα σεμινάριο 
που έδωσε ο Τζον Οτ το 1981 στους ειδικούς επιστήμονες τής FDA σχετικά με τις επιδρά-
σεις τής χαμηλής φασματικής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην ανθρώπινη υγεία και 
συμπεριφορά.

Η FDA τού απέστειλε υπογεγραμμένο συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο ανέφερε μεταξύ άλ-
λων ότι ο Δρ Τζον Οτ «θα παρέχει επαγγελματικές και επιστημονικές εκτιμήσεις στο φάσμα τής 
χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και των επιδράσεών της στην ανθρώπινη υγεία και συ-
μπεριφορά, και σε πειράματα σχετικά με τις επιδράσεις τού φωτός σε ζώα, και τις επιδράσεις τής 
ακτινοβολίας στο νευρικό και ενδοκρινικό σύστημα».(3)

1  Dr. Zane Kime “Sunlight” World Health Publications, 1980.

2  A. Szent-Gyorgyi, Introduction to a Submolecular Biology (New York: Academic Press, 1960) και (A. Szent-Gyorgyi, Bioelectronics 
(New York: Academic Press, 1968.

3  John Ott,  Light Radiation and You - How to Stay Healthy. Davin-Adair, Publishers, 1982 (σελ. 139).

 Απώλεια ουράς ποντικού συμβαίνει μετά 
έξι μήνες φωτισμού με σωληνωτό λαμπτή-
ρα φθορισμού στην απόχρωση τού ροζ. 
(Από το ντοκιμαντέρ τού Jhon Ott - «Exploring 
the Spectrum». 



624 -	 http://light1and2life.wordpress.com/

Χρήστος Μουσουλιώτης

Αυτός ο πρωτοπόρος ερευνητής με χόμπι τη φωτογράφηση καρέ - καρέ, πρόσφερε στην επι-
στήμη επαναστατικές ανακαλύψεις και διεύρυνε σημαντικά τη γνώση μας για τις επιδράσεις 
τού φωτός στην ψυχοσωματική υγεία και ασθένεια.

Τι συμβαίνει όταν λείπει το ηλιακό φως
Ο σπινθήρας που πυροδοτεί φυσιολογικές ηλεκτρομαγνητικές και βιοχημικές αντιδράσεις 

ζώων και φυτών είναι το φάσμα τού πλήρους ηλιακού φωτός. Στην περίπτωση που αυτό λείπει 
και αναπληρώνεται με τεχνητό φως λόγω τού τρόπου ζωής, είτε άλλων παραγόντων, τότε πλή-
θος βιοχημικών αντιδράσεων αναστέλλονται, μειώνονται ή αντιστρέφονται.

Ο Tζον Οτ έδειξε - μεταξύ άλλων - ότι οι χλωροπλάστες των κυττάρων, που δέχονταν το φυσι-
κό φως τού Ήλιου ακολουθούν τη φυσική πορεία τους βαδίζοντας παρατεταγμένοι σαν στρα-
τιωτάκια γύρω - γύρω από την εσωτερική μεμβράνη τού κυττάρου. 

Παρατήρησε ότι στην περίπτωση που το φως πέφτει εμποδισμένο πάνω τους, ακόμα και μέσα 
από ένα απλό γυαλί, (κρατά ένα ποσοστό τού ηλιακού φάσματος), τότε ξαφνικά, οι χλωροπλά-
στες γίνονται τεμπέληδες, σταματούν τη φυσιολογική «στρατιωτική» πορεία τους και μαζεύο-
νται ανώμαλα σε μια «γωνία» εντός τού κυττάρου.

Στην περίπτωση που οι χλωροπλάστες δέχονται κόκκινο φως διαμέσου κάποιου φίλτρου,  το 
οποίο επιτρέπει τη διέλευση σε μεγαλύτερα μήκη κύματος φωτός, νέα αφύσικα φαινόμενα αρ-
χίζουν να συμβαίνουν. Ορισμένοι παραμένουν στη φυσιολογική πορεία τους, γύρω – γύρω και 
εντός τού τοιχώματος τού κυττάρου. Άλλοι βγαίνουν ολοκληρωτικά εκτός πορείας και άλλοι, 

Οι χλωροπλάστες διακρίνονται σαν βου-
λίτσες στην μπλε φωτογραφία, καθώς «βα-
δίζουν» επάνω στην κυτταρική μεμβράνη. 
Στην  παράπλευρη φωτογραφία κατά τη δι-
άρκεια τής νύχτας καταλαμβάνουν όλο το 
πλάτος τού κυττάρου, βάζουν «φρένο» στην 
κίνησή τους, ακόμα και αν υπάρχει τεχνητό 
φως και ξαναρχίζουν δράση με το φως τής 
ημέρας.  Από το ντοκιμαντέρ «Exploring the 
Spectrum» τού John Ott.
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ξαφνικά, γίνονται κουτοπόνηροι και «κόβουν» 
δρόμο από κάποιο «μονοπάτι».

Στην περίπτωση που φως από μπλε φίλτρο πέ-
φτει πάνω στους χλωροπλάστες, (επιτρέπει τη 
διέλευση μικρότερων συχνοτήτων φωτός), κά-
ποιοι διατηρούν τη φυσιολογική συμπεριφορά 
τους, ορισμένοι άλλοι συνεχίζουν να βγαίνουν 
ολοκληρωτικά εκτός πορείας, ενώ εκείνοι που 
προηγουμένως είχαν «κόψει» δρόμο,  μετακι-
νούνται σε κάποια άλλη θέση πριν αρχίσουν εκ 
νέου να «κόβουν» δρόμο.

Προσθέτοντας υπεριώδη ακτινοβολία στο 
φως που τροφοδοτεί τους χλωροπλάστες, έτσι 
ώστε να πλησιάζει το φάσμα τη φυσιολογική 
ηλιακή ακτινοβολία, διαπιστώνεται η «αναγέν-
νηση» τής δύναμής τους και η επαναφορά στη 
φυσιολογική «στρατιωτική» πορεία εντός τού 
κυττάρου.

Στο τέλος τής ημέρας οι χλωροπλάστες, σαν 
άνθρωποι που γυρίζουν κουρασμένοι από τη 
δουλειά, αρχίζουν να μειώνουν τη δραστηριό-
τητά τους. Δεν αντιδρούν πλέον, δείχνουν σαν νεκρές μπαταρίες ακόμα κι αν ακτινοβοληθούν 
με κάθε είδος φωτός. Μένουν ακίνητοι όλη τη νύχτα, διασκορπισμένοι σε όλο το μήκος και πλά-
τος τού κυττάρου, για να ξεκινήσουν την εργασία τους με το φως τής ημέρας. Το μυστηριώδες 
κιρκάδιο ρολόι είναι αυτό που καθοδηγεί τις αντιδράσεις τους. 

Ο Τζον Οτ πειραματίστηκε με διάφορες συχνότητες φωτός χρησιμοποιώντας φυτά και ζώα. 
Μεταξύ των πολλών και εκπληκτικών παρατηρήσεών του, ήταν η δυσμενής επίδραση τού φω-
τός των σωληνωτών λαμπτήρων φθορισμού, ειδικά εκείνων που περιέχουν περισσότερο ροζ 
φως.

Τοποθετώντας ποντίκια κάτω από το φως τέτοιων λαμπτήρων φθορισμού για διάστημα έξι 
μηνών διαπιστώθηκε ότι η ουρά τους έμοιαζε να έχει υποστεί γάγγραινα και σε ορισμένα πει-
ραματόζωα έπεφτε εντελώς. 

Μια ακόμα συγκλονιστική ανακάλυψή του αφορά την επίδραση τής ποιότητας φωτισμού στην 
αναλογία αρσενικών - θηλυκών τσιντσιλά. Αυτά τα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους, 
όταν διατηρούνται κατά τη διάρκεια τού καλοκαιριού σε υπαίθριες εγκαταστάσεις αποδίδουν 
50% από κάθε φύλο. Η μεταφορά τους σε κλειστό χώρο βάζει την παράμετρο τού τεχνητού 
φωτισμού και τότε συμβαίνει δραματική αλλαγή στα ίδια ζώα, που γεννούσαν  προηγουμένως 
50% αρσενικά και 50% θηλυκά. Με την εισβολή τού τεχνητού φωτός  αποδίδουν 95% αρσενικά 
και μόνο 5% θηλυκά τσιντσιλά!

Μετά από συμβουλή τού Τζον Οτ οι εκτροφείς τσιντσιλά στις ΗΠΑ έχουν λύσει το πρόβλημα 
γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας λαμπτήρες πυράκτωσης με μπλε διαφανές γυάλινο περίβλη-

Τα νέα είδη οφθαλμικών φωτοευαίσθητων 
κυττάρων, (άνω), εξέπληξαν την επιστημονι-
κή κοινότητα, η οποία μέχρι πριν λίγα χρό-
νια πίστευε ότι μόνο τα κωνία και ραβδία 

είναι ευαίσθητα στο φως.
 (Από την ιστοσελίδα: http://www.brown.edu/

Administration/News_Bureau/2004-05/04-076.
html 
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μα. έχοντας ισοδυναμία απογόνων.(1) 
Φυσικά ο Τζον Οτ δεν είναι ο μόνος που διαπίστωσε τις επιδράσεις τού φωτός στη βιοχημεία 

των έμβιων όντων. Η επιστημονική βιβλιογραφία περιέχει παρόμοιες εργασίες, που αναφέρο-
νται στις επιδράσεις διαφόρων συχνοτήτων φωτισμού. 

Ανατράπηκε το δόγμα δεκαετιών για τους φωτοϋποδοχείς των ματιών
Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο είναι η ανακάλυψη επιστημόνων τού 

Πανεπιστημίου Brown για την πρωτεΐνη μελανοψίνη η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο σε ορισμένα 
άγνωστα έως τώρα και μυστηριώδη κύτταρα που ανιχνεύθηκαν εντός των ματιών.(2)

Τα κύτταρα με το όνομα «εγγενώς φωτοευαίσθητα γάγγλια αμφιβληστροειδούς ή ipRGC»  
βρέθηκε ότι επιδρούν στη μελανοψίνη η οποία απορροφά φως και πυροδοτεί χειμαρρώδεις 
βιοχημικές διαδικασίας επιτρέποντας σε αυτά τα κύτταρα να ειδοποιούν τον εγκέφαλο για τη 
φωτεινότητα τού περιβάλλοντος.

  Μέσω των κυττάρων που μοιάζουν με τη δομή αράχνης συγχρονίζεται το κιρκάδιο ρολόι 
τού σώματος στους ρυθμούς ημέρας και νύχτας. Όπως είναι γνωστό οι κιρκάδιοι ρυθμοί ελέγ-
χουν την εγρήγορση, τον ύπνο, την παραγωγή ορμονών τη θερμοκρασία τού σώματος και τη 
λειτουργία των οργάνων. Δηλαδή με λίγα λόγια αποτελούν τον κορυφαίο μαέστρο τού οργανι-
σμού που ρυθμίζει αμέτρητες βιοχημικές αντιδράσεις εντός τού σώματος.

Πανεπιστημιακοί ερευνητές με επικεφαλής τον David Berson, ανακοίνωσαν την ανακάλυψή 
τους το 2002 συγκλονίζοντας την επιστημονική κοινότητα, η οποία μέχρι τότε ήξερε ότι τα κω-
νία και τα ραβδία είναι τα μόνα φωτοευαίσθητα κύτταρα.

Η διαφορά των νέων αραχνοειδών κυττάρων με τα κωνία και τα ραβδία είναι ότι ενώ τα τε-
λευταία μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικά σήματα και βοηθούν τα μάτια να αντιληφθούν αντι-
κείμενα, χρώματα και κινήσεις τα κύτταρα ipRGCs αντιλαμβάνονται τη συνολική ποσότητα και 
ποιότητα τού φωτός. Ο αριθμός τους είναι πολύ μικρός σε σχέση με τα κωνία και τα ραβδία, που 
ανέρχονται σε εκατομμύρια, καθώς αυτά περιορίζονται μεταξύ 1.000 - 2.000 και ταυτόχρονα 
είναι διαφορετικά με ένα άλλο τρόπο. Διαθέτουν το μονοπάτι που οδηγεί άμεσα στον εγκέφα-
λο, καθώς στέλνουν μηνύματα σε εκείνη τη στενή εγκεφαλική περιοχή που ελέγχει το κιρκάδιο 
ρολόι, ενώ  ταυτόχρονα είναι εκείνα που συστέλλουν την κόρη τού οφθαλμού. Το ανησυχητικό 
σε αυτή την ανακάλυψη είναι ότι αυτά τα κύτταρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα μόνο στο φάσμα 
τού μπλε, το οποίο βρίσκεται εν αφθονία σε κάθε λαμπτήρα φθορισμού (και στους «οικονομι-
κούς»), αλλά και στους λαμπτήρες  LED, («λεντ» προς το ελληνικότερο) ειδικά στη συχνότητα 
των 460 νανομέτρων!(3)

 Φως και σεξουαλικότητα
Ένας τομέας που επιδρά άμεσα το φυσικό ηλιακό φως είναι αυτός που σχετίζεται με  τη σε-

ξουαλικότητα. Πειράματα με ζώα έδειξαν ότι ωριμάζουν σεξουαλικά συντομότερα όταν δέ-
χονται συνεχές φωτισμό, σε σχέση με εκείνα που  διατηρούνται σε φυσιολογικό περιβάλλον 
1  Jonh N. Ott. "LIght, Radiation and You - How to Stay Healthy", Devin-Adair, Publishers. 1985 (σελ. 13).

2  http://brown.edu/Administration/News_Bureau/2001-02/01-080.html

3  "Βλάβες στην όραση και την ωχρά κηλίδα απ’ τις λάμπες «οικονομίας», όπως και από κάθε λαμπτήρα φθορισμού" on 
page 187

http://brown.edu/Administration/News_Bureau/2001-02/01-080.html
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φωτισμού.(1)
Η μελατονίνη που σχετίζεται άμεσα με το κιρκάδιο ρολόι μπορούμε άφοβα να πούμε ότι εί-

ναι η ορμόνη τού παντός. Αυτό σημαίνει ότι έχει βρεθεί να επιδρά σε μύριες όσες διαδικασίες 
στη βιοχημεία ανθρώπων, ζώων και φυτών. Η ορμόνη αυτή όχι μόνο επηρεάζεται και επηρε-
άζει τη λειτουργία τού εγκεφάλου, αλλά και άλλων αδένων όπως τής υπόφυσης, των επινε-
φριδίων, των όρχεων και των ωοθηκών.(2)

Έχει βρεθεί ότι η μελατονίνη που χορηγείται τεχνητά αυξάνει την τάση για ύπνο. Έχει παρα-
τηρηθεί σε ζώα ότι μπορεί να διακόψει τη διαδικασία παραγωγής ωαρίων(3) και να καθυστε-
ρήσει τη σεξουαλική ωρίμανση.(4)

Το ίδιο γεγονός, δηλαδή η αλλαγή τής σεξουαλικής ωριμότητας ανάλογα με την ποιότητα 
φωτισμού έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπους και ειδικά σε τυφλά παιδιά.(5)

Σε τρωκτικά η έκθεση στο ηλιακό φως προκαλεί χημική αντίδραση που μοιάζει με έκκριση 
οιστρογόνων, τα οποία στη συνέχεια μέσω τής κυκλοφορίας τού αίματος επιδρούν στα ευ-
νουχισμένα θηλυκά τρωκτικά αποκαθιστώντας τον κύκλο τους.(6) Επίσης, η έκθεση στο ηλια-
κό φως αρσενικών τρωκτικών αυξάνει το επίπεδο ορμονών τους πολύ γρηγορότερα από το 
φυσιολογικό.(7) 

Εντυπωσιακά φαινόμενα παρατήρησε ο Τζον Οτ ότι συμβαίνουν σε ζώα. Διαπίστωσε ότι αλ-
λάζει το φύλλο τους εάν ακτινοβοληθούν με συγκεκριμένο χρωματικό φάσμα φωτός! Επίσης 
ότι εμφανίζεται πρόβλημα στην πλήρη ανάπτυξη των γεννητικών τους οργάνων. Σε άλλα πει-
ράματα διαπίστωσε ότι γίνονται φιλικά, ενώ είναι επιθετικά από τη φύση τους. Άλλο πείραμα 
έδειξε ότι αναπτύσσουν αλκοολική συμπεριφορά εάν στερηθούν το ημερήσιο φως και επα-
νέρχονται στη φυσιολογική συμπεριφορά όταν δεχθούν εκ νέου φυσικό φως.(8) 

Η επιστήμη γνωρίζει τις σημαντικές επιδράσεις τού υποφωτισμού από το 1969(9) όταν δη-
μοσιεύθηκε η πρώτη επιστημονική εργασία που αποδείκνυε ότι το συνεχές νυχτερινό φως 
σμπαραλιάζει την υγεία πειραματόζωων.(10) Τα ζώα που ήταν κάτω από συνεχές φως έρχο-
νταν σε οίστρο, (ήταν έτοιμα για γονιμοποίηση), εξαιτίας τής διαταραχής τού φυσιολογικού 
κύκλου των ορμονών που εκκρίνονται διαδοχικά κατά την ημέρα και νύχτα, όταν οι διακυ-
μάνσεις φωτός διατάσσουν την επίφυση να λειτουργήσει αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα ήταν να 

1  Wurtman, R. J.» «Effects of Light and Visual Stimyli on Endocrine Fuction. Martini L, and Ganong, W. F., Neyrolgy, Vol. 2, New 
York: Academic Press, Inc., pp 19-59, 1967.

2  "Η δολοφονία τής υγείας με την αναστολή λειτουργίας τής επίφυσης από τις λάμπες  «οικονομίας»" on page 102

3 Kinson, G., and Liu, C.: Testicular Responces  to Melatonin and Serotonin Implanted Peripherally  in Immature Rats, Life Sci 
12:173, 1973.

4 Axelrod, J., The Pineal Gland: A Neyrovhemical Transducer, Science 184:1341, 1974. 

5  Zaxarias, L., and Wurtman, R. J.: Blindness and Menarche, Obstet. Gynec. 33:603, 1969.

6  Engel, P.,: Bestrahlung und Follikelhormonahnliche Substanzen, Endokrinologie 20:86, 1938.

7  Myerson, A., and Frank, G. M.: «Ultraviolet Radiation» (in Russian language book) pp 122-130, Moscow: 1966.

8  Health and Light By John Ott - Pocket Books, 1974. 

9  Μετά από 25 χρόνια, (το 2004) προσδιοριζόταν σαφώς ο πολύ εύκολος τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται τεχνητή 
ανάπτυξη τής πάθησης μετά από 14 εβδομάδες χορήγησης 24ωρου συνεχούς φωτός!!!
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-95962004000600006&script=sci_arttext

10  http://journals.lww.com/obgynsurvey/Citation/1969/01000/Persistent_Estrus__An_Experimental_Model_of_the.1.aspx
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αναπτύσσουν πολυκυστική νόσο, μια πάθηση που είναι δυνατό να καταλήξει σε καρκίνο. 
Πάμπολλες εργασίες, στη συνέχεια έδειξαν με κάθε τρόπο ότι η έκθεση σε τεχνητό φως κατά 

τη διάρκεια τής νύχτας επιφέρει μύριες όσες παρενέργειες στην υγεία ανθρώπων και ζώων, ενώ 
τη δεκαετία τού 1980 υπήρξαν και οι πρώτες εργασίες που ανέφεραν ότι η φωτεινή ρύπανση 
κατά τη νύχτα μέσω τής καταστολής μελατονίνης ίσως προκαλεί καρκίνο στον άνθρωπο.(1)(2)(3)

Το μέγα θέμα τής ποιότητας τού φωτός
Η μελατονίνη, η ορμόνη που εκκρίνεται κατά τη διάρκεια τού ύπνου, αναγκαία ασπίδα κάθε 

οργανισμού απέναντι σε μια σειρά σοβαρές ασθένειες πλήττεται ανεπανόρθωτα από το τε-
χνητό φως, ειδικά από τους λαμπτήρες φθορισμού κάθε είδους.(4))

Πάμπολλες είναι οι επιστημονικές εργασίες που δείχνουν ότι ο άνθρωπος μέσω τής μεταφο-
ράς τής δραστηριότητάς του από το φυσικό φως στο τεχνητό έχει αλλάξει δραστικά κρίσιμες 
συνιστώσες τής βιοχημείας του.

Ορισμένοι επιστήμονες φτάνουν στο σημείο να υποστηρίζουν ότι ο τεχνητός φωτισμός που 
κυριάρχησε εδώ και 100 περίπου χρόνια, είναι υπεύθυνος για όλες τις σοβαρές ασθένειες που 
πλήττουν τον άνθρωπο και να προτείνουν ως λύση την επιστροφή σε δραστηριότητα εναρμο-
νισμένη με τους φυσιολογικούς ρυθμούς ημέρας - νύχτας.(5)

Η ποιότητα φωτισμού, δεν σχετίζεται μόνο με την οικολογική παράμετρο κατανάλωσης ενέρ-
γειας. Αφορά μύριες όσες ηλεκτρο-βιοχημικές διαδικασίες σε κάθε έμβιο ον και αποδεικνύεται 
κρίσιμη συνιστώσα στην ποιότητα υγείας και ευημερίας. Σήμερα η ανθρωπότητα πλήττεται 
μόνο σε ορισμένες περιοχές τού πλανήτη από υποσιτισμό και σε όλο το μήκος και πλάτος 
τού πλανήτη από υποφωτισμό.

Το κατωτέρω κείμενο αποτελεί την περίληψη επιστημονικής εργασίας από τις εκατοντάδες 
που διαπραγματεύονται τις επιδράσεις τού φωτός στην υγεία και το περιβάλλον, δείχνοντας 
με παραστατικό τρόπο τις επιπτώσεις τού φωτός στη ζωή και ας θυμόμαστε πως αναφέρει 
ότι: «Η αυξανόμενη εξάπλωση τής έκθεσης σε φως κατά τη νύχτα έχει σημαντικές συνέπει-
ες στην υγεία όπως και στην κοινωνική, οικολογική και συμπεριφορική κατάσταση τού αν-
θρώπου, οι οποίες μόλις πρόσφατα γίνονται αντιληπτές». 

«...Οι οργανισμοί θα πρέπει να προσαρμοσθούν στο χώρο και το χρόνο τού περιβάλλοντός τους 
για να καταφέρουν επιτυχώς να επιβιώσουν και αναπαραχθούν.

Οι διακυμάνσεις τού ημερήσιου φωτός, ως παράδειγμα, επιδρούν μέσω τού ενδοκρινικού και 
νευροβιολογικού συστήματος και ελέγχουν τις συνεχείς φυσιολογικές και συμπεριφορικές διαδι-
κασίες. Διακοπή στο φυσικό κύκλο των κιρκάδιων ρυθμών τού φωτός επιφέρει διαταραχή στους 
ρυθμούς έκκρισης τής μελατονίνης, που προκαλεί με τη σειρά της, εκτεταμένη διαταραχή σε πολ-
λαπλά συστήματα τού οργανισμού. Τα αποτελέσματα μπορεί να επιφέρουν σοβαρές παθολογικές 

1  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7434030

2  http://aje.oxfordjournals.org/content/125/4/556.full.pdf+html?ijkey=6597cce922e1667ab4dc869225f99c39e78c8d52&keytype2=
tf_ipsecsha

3  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3462341

4  "Η δολοφονία τής υγείας με την αναστολή λειτουργίας τής επίφυσης από τις λάμπες  «οικονομίας»" on page 102

5  T.S. Willey with Bent Fombly, Ph.D. - "Lights Out" - Pocket Books. 2000.
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συνέπειες στα άτομα, ενώ μπορεί να προκαλέσουν και εκτεταμένες οικολογικές διαταραχές σε με-
γάλους πληθυσμούς. 

Με την ανακάλυψη   τού ηλεκτρικού φωτός, πριν περίπου έναν αιώνα, η οργάνωση τού περιβάλ-
λοντος στο χώρο και το χρόνο άλλαξε δραστικά,  για πολλά είδη, συμπεριλαμβανομένων των αν-
θρώπων. Επιπλέον τής τυχαίας έκθεσης σε φως τη νύχτα λόγω τής φωτο-ρύπανσης, οι άνθρωποι 
δραστηριοποιούνται σε εργασίες με αλλαγή βάρδιας - ημέρα νύχτα -  που επιφέρει επαναλαμβα-
νόμενη και συχνά μακρόχρονη διαταραχή των κιρκάδιων ρυθμών.

Η αυξανόμενη εξάπλωση τής έκθεσης σε φως  κατά τη νύχτα έχει  σημαντικές συνέπειες στην 
υγεία όπως και στην κοινωνική, οικολογική και συμπεριφορική κατάσταση τού ανθρώπου, οι οποί-
ες μόλις πρόσφατα γίνονται αντιληπτές. 

Αυτή η εργασία εξετάζει το περίπλοκο δίκτυο των πιθανών συμπεριφορικών και φυσιολογικών 
συνεπειών, που προκύπτουν από την έκθεση στο φως κατά τη διάρκεια τής νύχτας, όπως και τις 
συνέπειες στην κατάσταση τής υγείας και τής οικολογίας που πιθανώς προκύπτουν, σε μεγάλα 
συστήματα».(1)

Δύο Νόμπελ ενωμένα με φως
Οι συχνότητες φωτός είναι η κόκκινη κλωστή που ενώνει δύο βραβεία Νόμπελ και πληθώρα 

επιστημονικών εργασιών. Το 1903 ο Δανός γιατρός Νίνσεν παρατήρησε ότι οι συμπολίτες του 
εμφάνιζαν συχνότερα  φυματικά έλκη κατά  το χειμώνα, σε αντίθεση με το καλοκαίρι. Υπέθεσε 
ότι η έλλειψη φωτός ήταν η αιτία και άρχισε το 1892 να χρησιμοποιεί ένα είδος υπεριώδους 
ακτινοβολίας ως θεραπευτική αγωγή. Χρησιμοποίησε επίσης κόκκινο φως για την πρόληψη 
της ευλογιάς. Τα αποτελέσματα τής επαναστατικής δουλειάς του τού απέφεραν το Νόμπελ 
Ιατρικής-Φυσιολογίας το 1903, καθιερώνοντάς τον ως τον πρωτοπόρο επιστήμονα  που χρη-
σιμοποίησε φως στη θεραπεία ασθενειών.

Μετά από 105 χρόνια η χρήση φωτός μέσω μιας φθορίζουσας πρωτεΐνης που βρέθηκε  σε 
μέδουσα, άνοιξε διάπλατα την πόρτα παρατήρησης αόρατων βιολογικών διεργασιών σε ορι-
σμένα κύτταρα και έδωσε τεράστια ώθηση στην κατανόηση τόσο τής υγείας όσο και τής πα-
θολογίας σε αυτά. Τρεις επιστήμονες - ένας Ιάπωνας και δύο Αμερικανοί - κέρδισαν το Νόμπελ 
Χημείας για την επαναστατική ανακάλυψη, που στην ουσία συνδέει μια μακρά πορεία επιστη-
μονικών ανακαλύψεων.

Είναι τεράστια η χρονική απόσταση - ειδικά με τον ιατρικό χρόνο - από το 1903 με τη χρήση 
φωτός στη θεραπεία φυματίωσης τού δέρματος έως το 2008 με την ανακάλυψη  τής φωταυ-
γούσας πρωτεΐνης μιας μέδουσας.  Η κόκκινη γραμμή σύνδεσής τους δεν είναι άλλη από τις 
συχνότητες φωτός. Κι αυτό επειδή πλήθος επιστημονικών εργασιών έχουν αποκαλύψει ένα 
ασύλληπτο, πολύπλοκο και καταπληκτικό πανόραμα αλληλεπιδράσεων  τού φωτός με τις έμ-
βιες υπάρξεις και τη φύση γενικότερα.

Μια από τις συγκλονιστικές ανακαλύψεις που σχετίζονται με το φως είναι η προαναφερό-
μενη βιοφωταύγεια τής μέδουσας Aequorea victoria, μέσω ειδικής πρωτεΐνης που προκα-
λεί την λάμψη της. Η βιοφωταύγεια τής συγκεκριμένης μέδουσας δεν οφείλεται σε κάποια 

1  Light at night, chronodisruption, melatonin suppression, and cancer risk: a review. Reiter RJ, Tan DX, Korkmaz A, Erren TC, 
Piekarski C, Tamura H, Manchester LC. - http://doi.wiley.com/10.1111/j.1600-079X.2007.00473.x
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χημική αντίδραση, (π.χ. όπως τής 
λουσιφεράσης στις πυγολαμπί-
δες) αλλά σε πολύπλοκο μηχανι-
σμό αλλαγών που απαιτούν την 
αλληλεπίδραση οξυγόνου πάνω 
στα αμινοξέα. Με αυτό τον τρόπο 
απορροφώνται συχνότητες υπε-
ριώδους φωτός. Στη συνέχεια το 
φως εκπέμπεται με όμορφο πρά-
σινο χρώμα.

Οι προεκτάσεις τής ανακάλυ-
ψης είναι μεγάλες. Αλλά δεν είναι 
θέμα τού παρόντος κειμένου. Η 
επισήμανση γίνεται για να υπο-
γραμμισθεί το γεγονός πως το 
φως επηρεάζει αμέτρητες βιο-
χημικές και φυσικές διαδικασίες. 

Αυτός ήταν και ο στόχος τού 
νομπελίστα Ιάπωνα επιστήμο-
να Οσάμου Σιμομούρα, που συ-
γκέντρωσε πάνω από 1.000.000 
μέδουσες για να κατανοήσει με 
ποιες χημικές και βιοχημικές δι-

αδικασίες η μέδουσα απορροφά μπλε φως και το εκπέμπει 
πράσινο.

Το φως παίζει σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξη τής ζωής στη Γη και στους ανθρώπους. 
Αποτελεί σημαντικό παράγοντα τής ανθρώπινης δράσης στο διάστημα, ειδικά στα υψηλής πε-
ριπλοκότητας διαστημικά πειράματα και αποστολές. Οι αστροναύτες υφίστανται διαταραχές 
στους βιολογικούς τους ρυθμούς, (κιρκάδιους), με κάθε πτήση στο διάστημα, καθώς διεγείρε-
ται αφύσικα το βιολογικό ρολόι σε χρόνο, που δεν έχει καμία σχέση με τον σχετικά αργόσυρτο 
24ωρο ρυθμό εναλλαγής νύχτας - ημέρας κάτω στον πλανήτη Γη.

Γίνονται συνεχή πειράματα για να διαπιστωθεί με ποιο τρόπο η εφαρμογή κάποιου είδους φω-
τοθεραπείας θα μπορούσε να επανορθώνει το «διαταραγμένο» βιολογικό ρολόι των αστρο-
ναυτών, καθώς η επιδιόρθωσή του σχετίζεται όχι μόνο με την υγεία τους, αλλά και με τη συνο-
λική επιτυχία των πολυδάπανων και επικίνδυνων διαστημικών αποστολών.(1)

Μια άλλη συγκλονιστική ανακάλυψη ήρθε στο φως το 2006, αν και είχε συμβεί πολλά χρόνια 
πριν. Τότε γνώρισαν ευρεία επιστημονική αποδοχή οι ανακαλύψεις τού ιδιοφυούς Γερμανού 
επιστήμονα Φριτζ Άλφρεντ Ποπ, που είχε ανακαλύψει ένα γεγονός κατά  πολύ ευρύτερο και 
σημαντικότερο από τις φθορίζουσες μέδουσες.

1  G. Brainard, B. Warfield, E. Martin, M. Stone, R. Fucci, M. James, B. Durkan, J. Hanifin, B. Byrne, M. Rollag. OPTIMIZING 
LIGHT  AS  A  CIRCADIAN  COUNTERMEASURE  IN  SPACE  EXPLORATION.  Department  of  Neurology,  Thomas  Jefferson 
University, Philadelphia, PA 19107.

Ο Ιάπωνας Οσάμου 
Σιμομούρα, ήταν ο πρώτος 
από τους τρεις επιστήμο-
νες, που μοιράστηκαν το 
Νόμπελ Χημείας το 2008, 
για την  ανακάλυψη τής 
φθορίζουσας πρωτεΐ-

νης τής μέδουσας. http://
nobelprize.org/nobel_prizes/

chemistry/laureates/2008/index.
html

Νιλς Νίνσεν. Ο πρώ-
τος γιατρός που κέρδι-
σε το Νόμπελ ιατρικής 
το 1903 για τη θεραπεία 
φυματίωσης τού δέρμα-
τος με φωτοθεραπεία. 
(http://nobelprize.org/
nobel_prizes/medicine/
laureates/1903/finsen-bio.
html)

http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1903/finsen-bio.htm
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Ο θεωρητικός φυσικός Fritz Popp βρήκε ότι όλα τα έμβια όντα φωταυγούν χωρίς αναγκαστι-
κά να υπάρχει κάποια φθορίζουσα πρωτεΐνη. Κατάφερε να φωτογραφήσει και να μετρήσει τα 
βιοφωτόνια που εκπέμπονται από ανθρώπους.(1) Μια από τις πρώτες συσκευές που χρησιμο-
ποίησε ήταν η «EMI 9558QA», που διαθέτει φωτοενισχυτή.

Η επιστήμη που γεννήθηκε από αυτή τη συγκλονιστική ανακάλυψη - η βιοφωτονική - αποτε-
λεί σήμερα ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή γνώσης, με δεκάδες επιστημονικά ινστιτούτα 
ανά τον κόσμο να ερευνούν περαιτέρω το θέμα και τις εφαρμογές του. 

Φυσικά, όπως συμβαίνει πάντοτε, το αντιδραστικό επιστημονικό κατεστημένο τον συκοφά-
ντησε και τον γελοιοποίησε όσο μπορούσε, προσπαθώντας να βάλει φραγμό στις ανακαλύ-
ψεις του. Ωστόσο ο Ποπ ήταν πολύ δυνατός και έξυπνος για να χάσει το παιχνίδι. Σήμερα ύστε-
ρα από 30 περίπου χρόνια συνεχών και επαναστατικών ανακαλύψεων έχει αναγνωριστεί από 
την επιστημονική κοινότητα.

Οι περισσότεροι από τους ειδικούς που εργάζονται μαζί του είναι φυσικοί, βιοφυσικοί, βιολό-
γοι και γιατροί. Το ίδρυμα που συντονίζει την έρευνα το “The International Institute of Biophysics” 
βρίσκεται στη Γερμανία και ιδρύθηκε το 1996. Δεκατέσσερα ινστιτούτα έρευνας είναι συνδε-
δεμένα με αυτό (αφορούν κυβερνητικές ερευνητικές ομάδες και πανεπιστήμια). Διάσπαρτες 
σε όλον τον κόσμο, βρίσκονται γύρω στις 40 επιστημονικές ομάδες που εργάζονται πάνω στα 
βιοφωτόνια. 

1  “Biophoton emission of the human body,” Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 1997 ;40:187-9

Η φωτογραφική απόδειξη τής εκπομπής βιο-
φωτονίων από φυτά.  Άνω η φωταύγεια χλω-
ροφύλλης σε κομμένο φύλλο γεράνιου στο 
απόλυτο σκοτάδι (έκθεση ένα λεπτό). Η εκ-

πομπή βιοφωτονίων αρχίζει (κάτω) μετά από 
πέντε ώρες σε απόλυτο σκοτάδι (έκθεση 120 
λεπτών) http://www.liebertonline.com/doi/

abs/10.1089/107555304322848922

http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/107555304322848922
http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/107555304322848922
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Τα βιοφωτόνια ελέγχουν σε κάθε κύτταρο, κάθε δευτερόλεπτο, 
100.000 χημικές αντιδράσεις!

Τα βιοφωτόνια, που ο Ποπ κατάφερε να «συλλάβει» φωτογραφίζοντας με ειδικούς φωτοενι-
σχυτές, βρέθηκε ότι έχουν εξαιρετικά ασθενή ισχύ εκπομπής. Αυτό εξηγεί και το ότι δεν είχε 
γίνει έως σήμερα δυνατή η ανακάλυψή τους.

Ο Ποπ, με κατάλληλα πειράματα και συσκευές, απέδειξε το απίστευτο.  Ότι η βιοφωταύγεια 
είναι κοινό φαινόμενο στην έμβια φύση και πως στην ουσία το ασύλληπτο φαινόμενο των δι-
σεκατομμυρίων χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν ανά 24ωρο στο ανθρώπινο σώμα, πυ-
ροδοτούνται και συντονίζονται από ένα σοφό και πανίσχυρο δίκτυο φωτονίων, που διεγείρει 
στο σωστό χρόνο και στη σωστή περιοχή κάθε μόριο για να παράγει με τη σειρά του μια συ-
γκεκριμένη χημική αντίδραση. 

Τα βιοφωτόνια εκπέμπονται από κάθε είδος ζωής και από τον άνθρωπο. Στη διάρκεια συνέ-
ντευξής του σε τηλεοπτικό δίκτυο(1) συνόψισε τα τελευταία ευρήματα ως εξής:

«Κάθε δευτερόλεπτο σε κάθε κύτταρο συμβαίνουν στο σώμα μας 100.000 χημικές αντιδράσεις. 
Κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει τι είναι αυτό που τις προκαλεί. Οι αντιδράσεις συμβαίνουν στο 
σωστό χρόνο και στη σωστή θέση. Θα σας πω λοιπόν ότι για αυτές τις χημικές αντιδράσεις και τον 
συγχρονισμό υπεύθυνα είναι τα φωτόνια επειδή κάθε χημική αντίδραση μπορεί να συμβεί μόνο 
εάν ένα μόριο διεγερθεί από ένα φωτόνιο. Το φωτόνιο είναι απαραίτητο για την πυροδότηση κάθε 

1  http://www.youtube.com/watch?v=PgJRB2e1Jc0

Αριστερά, βιοφωτόνια εκπεμπόμενα από ανθρώπινο χέρι. Οι χαρακτηριστικές λευκές κηλίδες στα 
άκρα των δακτύλων αποκαλύπτουν τη βλάβη στην επιφάνεια, λόγω οξείδωσης που υπέστη το δέρ-

μα, στο χέρι καπνιστή. Η ακτινοβολία βιοφωτονίων έχει τη δυνατότητα να ξεσκεπάζει παρόμοιες 
βλάβες. http://www.tohtech.ac.jp/%7Eelecs/ca/kobayashilab_hp/BiophotonGalleryE.html

http://www.youtube.com/watch?v=PgJRB2e1Jc0
 http://www.tohtech.ac.jp/%7Eelecs/ca/kobayashilab_hp/BiophotonGalleryE.html
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χημικής αντίδρασης».
«Το καταπληκτικό σε αυτή την 

ιστορία - συνέχισε - είναι ο εξαι-
ρετικά υψηλός συγχρονισμός των 
φωτονίων, που είναι απαραίτητος 
για να συμβαίνουν τα γεγονότα 
στο σωστό χρόνο και στη σωστή 
θέση».

Σε άλλα πειράματα ο Fritz Popp 
κατέγραψε την εκπομπή φωτονίων 
σε αυγά που είχαν προέλθει από 
κότες ελεύθερης βοσκής και συνέ-

κρινε την ένταση των βιοφωτονίων 
με αυγά που είχαν αναπτυχθεί σε 
οργανωμένο και κλειστό χώρο. Το 
συμπέρασμα που προέκυψε ήταν 
ότι η συνοχή των βιοφωτονίων στα 
αυγά από κοτόπουλα ελεύθερης 
βοσκής ήταν μεγαλύτερη εκείνων 
που είχαν αναπτυχθεί σε ελεγχόμε-

νους κλειστούς χώρους.
Άλλες έρευνες έδειξαν ότι η εκπομπή βιοφωτονίων από την καρ-

διά είναι περισσότερο συνεκτική όταν το άτομο βρίσκεται σε θε-
τική κατάσταση συγκινήσεων(1) και ότι οι συχνότητες εκπομπής 
βιοφωτονίων μεταξύ καρδιάς και εγκεφάλου,  συντονίζονται όταν η συγκινησιακή κατάστα-
ση είναι αρκετά θετική.(2) Οι ερευνητές Katherine Creath και Gary Schwartz από το Center for 
Frontier Medicine, τού πανεπιστημίου τής Αριζόνας έλεγξαν το ενδεχόμενο βιοφωτόνια να 
εκπέμπονται από φυτά και πράγματι βρήκαν ότι και τα φυτά διαθέτουν αυτή την ικανότητα.(3)

Εκπομπή φωτός από τον άνθρωπο και κάθε μορφή ζωής
Ένας βιομηχανικός και ερευνητικός κολοσσός, το Ερευνητικό Εργαστήριο των Hamamatsu 

Photonics, στην Ιαπωνία, μελέτησε την εξαιρετική ασθενή εκπομπή φωτονίων στα έμβια όντα 
και τον άνθρωπο, ειδικά από τα χέρια.

Διαπιστώθηκε ότι η ένταση φωτός εξαρτάται  από το περιβάλλον που βρίσκονται τα χέρια. 
Βρέθηκε ότι καθώς η θερμοκρασία τού χώρου μειώνεται, εξασθενεί και η ένταση τού εκπε-

1  “Heart Rhythm Coherence -- An Emerging Area of Biofeedback.” Rollin McCraty, Ph.D. HeartMath Research Center, Institute of 
HeartMath, Boulder Creek, CA. Biofeedback 2002;30(1):23-25.

2  “Head-Heart Entrainment: A Preliminary Survey” R. McCraty, W. A. Tiller, M. Atkinson. Paper presented at the Key West Brain-
Mind, Applied Neurophysiology, EEG Biofeedback 4th Annual Advanced Colloquium, Key West, FL, Feb. 1996.

3  Katherine Creath, Gary E.  Schwartz. The  Journal  of Alternative  and Complementary Medicine.  February  2004,  10(1):  23-26. 
doi:10.1089/107555304322848922.

Ο Γερμανός θεωρητικός 
φυσικός Φριτζ Άλφρεντ 
Ποπ, που ανακάλυψε ότι 
τα βιοφωτόνια, αποτε-
λούν μια από τις σημα-
ντικότερες διαδικασίες 

στο χώρο τής έμβιας 
ύλης. Δυστυχώς δεν έχει 
τιμηθεί ακόμα με  βρα-

βείο Νόμπελ. http://www.
lifescientists.de/ib0200e_.htm

Ο πρώτος επιστήμονας 
που ανακάλυψε  τα βιο-
φωτόνια ήταν ο Ρώσος 

Αλεξάντρ Γκούρβιτς 
(Alexander Gurvich).    

http://www.lifescientists.de/
history.htm

http://www.lifescientists.de/ib0200e_.htm
http://www.lifescientists.de/ib0200e_.htm
http://www.lifescientists.de/history.htm
http://www.lifescientists.de/history.htm
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μπόμενου φωτός. 
Επίσης παρατηρήθηκε ότι καθώς μειωνό-

ταν η αναλογία οξυγόνου γύρω από τις πα-
λάμες εξασθενούσε και η ισχύς τού φωτός. 
Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εκπομπή φωτός 
ίσως βασίζεται σε κάποια διαδικασία οξείδω-
σης στην επιφάνεια τού δέρματος. 

Οι επιστήμονες τού ίδιου ιδρύματος υπο-
στηρίζουν ότι το φως είναι το κλειδί που θα 
ανοίξει την πόρτα για τη δημιουργία νέων 
επαναστατικών βιομηχανικών εφαρμογών. 
Άλλωστε γι’ αυτό το σκοπό έχουν επενδυ-
θεί δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα ανα-
καλύπτονται και βγαίνουν στην αγορά νέα 
προϊόντων, ταυτόχρονα με την τρέχουσα 
επιστημονική έρευνα.

Όπως υποστηρίζουν, το φως βρίσκεται 
μέσα σε κάθε μόριο σχηματίζοντας την ύλη 
όπως την ξέρουμε σήμερα. Αν και οι ρίζες 
τής ζωής επεκτείνονται βαθιά μέσα στον κό-
σμο που ζούμε, τονίζουν ότι υπάρχουν πάρα 
πολλά που δεν γνωρίζουμε για το φως.

Εδώ έχουμε να σχολιάσουμε ότι πράγματι δεν γνωρίζουμε πολλά για το φως κι αυτό  μπορεί 
να το αντιληφθεί οποιοσδήποτε δαπανήσει λίγο χρόνο ψάχνοντας για εργασίες σχετικές με τις 
επιδράσεις τού φωτός. Το ότι δεν έχουμε ιδέα για τις επιδράσεις τού φωτός στον άνθρωπο και 
ειδικά τού φωτισμού που παράγουμε και δεχόμαστε ελπίζουμε ότι παρουσιάζεται περιληπτι-
κά στις παρούσες σελίδες. Ας συνεχίσουμε...

Φως:  η κόλλα που κρατά ενωμένη την ύλη!
Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες τού επιστημονικού και βιομηχανικού γίγαντα Hamamatsu 

Photonics, τα μόρια αποτελούνται από πυρήνες πρωτονίων και νετρονίων με ηλεκτρόνια να 
περιστρέφονται γύρω τους. Τα άτομα τού υδρογόνου - για να αναφερθούμε μόνο σε ένα πα-
ράδειγμα  - έχουν πυρήνα που αποτελείται από ένα μόνο πρωτόνιο. Τα πρωτόνια είναι θετικά 
ενώ τα ηλεκτρόνια είναι αρνητικά. Εάν λειτουργούσαν εδώ οι νόμοι τής φύσης, τότε, επειδή τα 
ετερώνυμα έλκονται, θα υπήρχε έλξη μεταξύ πρωτονίων και ηλεκτρονίων και θα ενώνονταν 
με αποτέλεσμα όλα τα μόρια να καταρρεύσουν. Αυτό που επιδρά για να μην συμβεί η κατα-
στροφή, είναι τα φωτόνια, που βρίσκονται μέσα στα ηλεκτρόνια και ελέγχουν το δρόμο τους.

 Τα μόρια είναι βασικές μονάδες τής ζωής, που δημιουργούν τα πάντα στο Σύμπαν και το φως  
είναι αυτό που τα βοηθά να διατηρούν τη μορφή τους. Για να το θέσουμε διαφορετικά - λένε 
οι Ιάπωνες ερευνητές -, θεωρούμε πιθανό ότι ελέγχοντας το φως θα είμαστε ικανοί να επανα-
δημιουργήσουμε ύλη από την αρχή και ίσως αυτό μας δώσει την ικανότητα να δημιουργήσου-

Τα έμβια συστήματα εκπέμπουν βιοφωτόνια 
ανακάλυψε ο Γερμανός θεωρητικός φυσικός 

Φριτζ Άλφρεντ Ποπ. Στη φωτογραφία δύο φύκη 
τού είδους cetabularia acetabulum. Η ακτινο-

βολία των βιοφωτονίων στη δεξιά φωτογραφία 
τραβηγμένη στο σκοτάδι.

 http://www.lifescientists.de/index.htm  

http://www.lifescientists.de/index.htm   
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με νέες μορφές ύλης.

Πώς λύνεται το αίνιγμα της διπλής 
φύσης τού φωτός

Η μυστηριώδης φύση τού φωτός που άλλοτε λει-
τουργεί ως κύμα και άλλοτε ως σωματίδιο, σύμ-
φωνα με το ιαπωνικό ίδρυμα κρύβει τη βαθύτερη 
φύση του.

Το φως, λένε, λειτουργεί άλλοτε με τα φωτόνια 
προσκολλημένα σε ηλεκτρόνια και τότε λέμε ότι 
έχει σωματιδιακή φύση. Άλλες φορές δείχνει χαρα-
κτηριστικά κυμάτων.

Το φως έχει περίεργη παρουσία κατά την οποία 
και οι δύο φύσεις του έχουν το ρόλο τους. 

Εξαιτίας της σωματιδιακής φύσης του είναι πιθανό 
να αναγνωρισθούν ξεχωριστά φωτόνια στο φως. 
Λόγω της κυματοειδούς φύσης τού φωτός υπάρχει 
επίσης και ως συνεχής κυματισμός που μπορεί να 
κατατεμαχισθεί σε εξαιρετικά απειροελάχιστα χρο-
νικά μεγέθη(!)

Τα φωτόνια βρίσκονται παντού ακόμα 
και πέρα από το ορατό φως!

Το ορατό φως βρίσκεται στο φάσμα μεταξύ 0,4 - 
0,7 μικρομέτρων. Το φάσμα αυτό αντιστοιχεί με τα 
επτά χρώματα τού ουρανίου τόξου, το γνωστό πολύ 
περιορισμένο φάσμα τής ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας, που απεικονίζεται στα διάφορα εγχειρί-
δια. Ωστόσο οι Ιάπωνες βρήκαν φωτόνια και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία, στις ακτίνες Χ και Γ, που αντι-
στοιχούν τόσο στο ένα άκρο τού φάσματος στο μοβ, όσο και στο άλλο που αντιστοιχεί στο 
κόκκινο, δηλαδή πλησίον τού φάσματος των υπέρυθρων και στα ραδιοκύματα.

Όπως τονίζουν, ένα ευρύ φάσμα που η ανθρωπότητα δεν έχει δει ποτέ, περιέχει φως και αυ-
τός είναι ένας από τους λόγους που ακόμα και σήμερα η γνώση μας για το φως είναι τόσο περι-
ορισμένη. Τα εργαστήρια Hamamatsu Photonics ανέπτυξαν μια σειρά συσκευών ανίχνευσης 
τού φωτός πολύ πέρα από το φάσμα εκείνο που αντιλαμβάνεται η ανθρώπινη όραση  δίνο-
ντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε  ένα «μάτι»  για να κρυφοκοιτάξουμε πέρα από όσα μπο-
ρούμε να δούμε.

 Η σύγχρονη φωτονική μόλις αρχίζει να προσφέρει αποδείξεις χρησιμοποιώντας και τα δύο 
χαρακτηριστικά τού φωτός την κυματοειδή ύλη και ταυτόχρονα την ύλη σωματιδίων, βρίσκο-

Όταν το φως «συρρικνώνεται» στο 
κατώτερο ανιχνεύσιμο σημείο επί τής 

οθόνης τού φωτοενισχυτή, τότε επιδει-
κνύει σωματιδιακή συμπεριφορά. Όταν 

ο αριθμός των σωματιδίων αυξάνεται 
και αρχίζουν να εμφανίζονται λωρίδες 

επί τής οθόνης, τότε λαμβάνει τη μορφή 
κύματος, αναφέρουν οι επιστήμονες 
των εργαστηρίων τής Hamamatsu 

Photonics .
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ντας συνεχώς όλο και περισσότερους τρόπους για να βάλει το φως να δουλέψει για τους 
ανθρώπους.

Ένα παράδειγμα, που επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των Ιαπώνων επιστημόνων και ερευ-
νητών είναι η δυνατότητα τού φωτός να επιδιορθώνει το DNA.

Εδώ και δεκαετίες είναι γνωστό στους βιολόγους ότι στο εργαστήριο είναι δυνατό να επιδι-
ορθωθεί ένα κύτταρο, συμπεριλαμβανομένου και τού DNA,  κατά 99% μέσα σε μια  ημέρα, 
όταν ακτινοβοληθεί με  υπεριώδες φως σε συγκεκριμένη χαμηλή συχνότητα. Αν και παραμέ-
νει ένα αναμφισβήτητο γεγονός οι επιστήμονες δεν κατανοούν πώς συμβαίνει.

Οι καταπληκτικές ανακαλύψεις τού Ποπ για το φως
Ο Ποπ προφανώς γνώριζε αυτές τις δυνατότητες επιδιόρθωσης και άδραξε την ευκαιρία να 

καταλάβει καλύτερα το ζήτημα. Κάποια στιγμή ένας μεταπτυχιακός φοιτητής του τον πλησί-
ασε και του ζήτησε να  επιβλέψει τη διατριβή του. Ο Ποπ δέχθηκε με τον όρο να του αποδεί-
ξει ότι το ανθρώπινο σώμα εκπέμπει φως.

Ο φοιτητής θεώρησε ως γελοία την ιδέα τού Ποπ, και αρκέστηκε να ξεκινήσει την κατα-
σκευή μιας συσκευής, απλά για να αποδείξει ότι ήταν λάθος ο ισχυρισμός του. Επειδή έτυχε 
να είναι εξαιρετικός πειραματικός φυσικός, κατάφερε μέσα σε δύο χρόνια να κατασκευάσει 
ένα φωτοενισχυτή, που θα μπορούσε να συλλάβει εξαιρετικά χαμηλές συχνότητες φωτός 
στην απίθανη περίπτωση που θα εκπέμπονταν από το ανθρώπινο σώμα.

Το 1976 τα αρχικά πειράματα με φυτά έδειξαν ότι πράγματι εκπέμπεται από αυτά μια ειδική 
ακτινοβολία. Ο Ποπ άρχισε σταδιακά να αντιλαμβάνεται ότι αυτού τού είδους η ακτινοβολία 
ήταν - σε τελευταία ανάλυση - ένα είδος τροφής για τον άνθρωπο και τα ζώα. Σκέφτηκε πως 
όταν καταναλώνουμε φυτά, «μασάμε» και φωτόνια, τα οποία κάπου πρέπει να πηγαίνουν και 
κάτι να κάνουν στον οργανισμό. Το συμπέρασμα ότι ερευνών τής ομάδας επιστημόνων που 
ηγείτο ο Ποπ έδειξε ότι τα βιοφωτόνια, όπως τα ονόμασε, είναι ο συνδετικός κρίκος της ζωής, 
η κινητήρια δύναμη όλων των βιοχημικών διαδικασιών.

Κατάφερε να χρησιμοποιήσει τους φωτοενισχυτές του ως εργαλείο μέτρησης τής ποιότη-
τας των τροφίμων. Η τροφή που ήταν υγιέστερη εμφάνιζε χαμηλότερη και συνεκτικότερη 
εκπομπή βιοφωτονίων. Στην περίπτωση που η τροφή άρχιζε να αλλοιώνεται τότε εμφάνιζε 
αυξημένη παραγωγή βιοφωτονίων και λιγότερη συνοχή.

Βρήκε επίσης ότι τα μόρια εντός τού οργανισμού αντιδρούν σε ορισμένες ειδικές συχνότη-
τες κι έτσι γίνεται δυνατό να εξηγηθεί ότι εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες συντονίζονται 
με απίστευτη τελειότητα μεταξύ τους.

Τα βιοφωτόνια λόγω τής φύσης τους αποτελούν τον ιδανικό φορέα των απαραίτητων μη-
νυμάτων για κάθε μόριο κι έτσι πραγματοποιούνται ταυτόχρονα παρόμοιες αντιδράσεις σε 
διαφορετικά σημεία τού σώματος.

Ένα από τα κυριότερα συμπεράσματα τού Ποπ στην πορεία των ερευνών του ήταν ότι το 
DNA εκπέμπει μεγάλο φάσμα συχνοτήτων, μερικές δε από αυτές συνδέονται με ειδικές λει-
τουργίες. Το DNA λειτουργεί ως ηγέτης τής βιοφωτονικής ορχήστρας. Εκπέμπει μια συχνότη-
τα και τα μόρια ακολουθούν. 

Εδώ θα πρέπει να παρεμβάλλουμε την απίστευτη ικανότητα που εμφανίζουν κύτταρα να 
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ακολουθούν τους ρυθμούς ημέρας και νύχτας, δηλαδή να δείχνουν ότι διαθέτουν κιρκάδιο ρο-
λόι ενώ βρίσκονται σε καλλιέργειες δηλαδή χωρίς καμία επαφή με τον φορέα τους. Βρέθηκε επί-
σης ότι οι χρονοαντιδράσεις των κυττάρων πυροδοτούν αλλαγές σε γονίδια και ότι ολόκληρο 
το κύκλωμα αυτών των αντιδράσεων βασίζεται στην επίδραση των φωτονίων.(1)

Η επίδραση τού φωτός στο  DNA ίσως είναι η κόκκινη κλωστή που οδηγεί στη λύση τού μεγά-
λου αινίγματος τής διαφοροποίησης ενός απλού κυττάρου σε πολύπλοκο οργανισμό. Φαίνεται 
πιθανό, να εκπέμπεται μια φωτο-συχνότητα «κλειδί», η οποία δίνει κάθε φορά που εκπέμπεται 
από το  DNA, την εντολή για τη διαφοροποίηση των υπολοίπων κυττάρων.

Τα βιοφωτόνια μοιάζουν να παίζουν το ρόλο τού μαέστρου των αντιδράσεων των φαινομένων 
τής ζωής. Με τις εξαιρετικά χαμηλές συχνότητές τους αποδείχθηκε ότι λειτουργούν σε κβαντικό 
επίπεδο.

Μια ακόμα από τις σημαντικές ανακαλύψεις τού Ποπ ήταν η ποσότητα βιοφωτονίων που εκ-
πέμπουν τα διάφορα είδη. Σύμφωνα με τα ευρήματα των φωτοενισχυτών, παρατήρησε ότι όσο 
χαμηλότερα στο σκαλί τής εξέλιξης βρίσκεται ένα είδος τόσο περισσότερα βιοφωτόνια 
εκπέμπει.

Ένα από τα εργαστηριακά πειράματα που άνοιξαν περισσότερο την πόρτα κατανόησης τής 
λειτουργίας των βιοφωτονίων ήταν αυτό που έγινε με 27χρονη υγιή γυναίκα που καθημερινά 
για διάστημα εννέα μηνών κατέγραφε τα ποσά βιοφωτονίων από μικρή περιοχή τού χεριού και 
τού μετώπου της.

Όταν ο Ποπ ανέλυσε τα δεδομένα βρέθηκε προς εκπλήξεως επειδή έδειχναν ότι η εκπομπή 
βιοφωτονίων ακολουθούσε ορισμένους βιολογικούς ρυθμούς στις 7, 14, 32, 80 και 270 ημέρες. 
Παράλληλα βρέθηκε ότι οι εκπομπές τού ενός χεριού ήταν ίδιες με τού άλλου, λες και γνώριζε η 
δεξιά χειρ τι ποιούσε η αριστερά...

Η σχέση βιοφωτονίων και καρκίνου
Είναι απίστευτος ο όγκος πληροφοριών που δίνεται στο ίντερνετ όταν ρωτηθεί η μηχανή τού 

Google για δύο λέξεις κλειδιά «φως - καρκίνος» (light - cancer). Έξι εκατομμύρια αποτελέσματα  
- κουράγιο νάχουμε.

Αυτός ο απίστευτος πλούτος έρευνας δεν άγγιξε τον Ποπ. Ο δρόμος του ήταν μοναδικός και 
παραγωγικός. Ο καρκίνος το μέγα αίνιγμα των καιρών τού τράβηξε το ενδιαφέρον, όπως ήταν 
φυσικό.

Ακτινοβολώντας με φως δεκάδες χημικές ουσίες που η κάθε μια τους εμφανίζει διαφορετικές 
επιδράσεις στον άνθρωπο, βρήκε ότι μόνο εκείνες που προκαλούσαν καρκίνο, είχαν την ιδιότη-
τα, όταν δέχονταν ακτινοβόληση μιας συχνότητας, να την αντανακλούν  με διαφορετική συχνό-
τητα. Επιπλέον ο Ποπ βρήκε ότι κάθε καρκινογόνο υλικό αντιδρά μόνο στην ειδική συχνό-
τητα των 380 nm (νανομέτρων).

Τα καρκινικά υλικά φαίνεται ότι λειτουργούν όπως τα ηλεκτρονικά αντίμετρα των αεροπλά-
νων. Όταν δέχονται τις συχνότητες ανίχνευσης τού εχθρού τις αντανακλούν αλλοιωμένες. Αυτή 
η ανακάλυψη οδήγησε τον Ποπ στο επόμενο βήμα σκέψης, ότι οι ασθενείς που πεθαίνουν από 
καρκίνο θα έχουν κατεστραμμένο ή υπολειτουργούντα το μηχανισμό εκπομπής φωτονίων, ο 

1  http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1177375

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1177375
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οποίος, όπως γνωρίζει η επιστήμη, έχει τη δυνατότητα τής επιδιόρθωσης.
Πιθανώς το καρκινογόνο υλικό να διαθέτει τη δυνατότητα διαταραχής ή «νέκρωσης» των υγι-

ών συχνοτήτων φωτός. Η αντανάκλασή τους στη συνέχεια με διαστρεβλωμένο τρόπο αναγκά-
ζει τον οργανισμό να προβεί - εξαιτίας των νέων «τρελών» εντολών φωτός από το DNA - σε βι-
οχημικές αντιδράσεις που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον του. Με αυτή τη λογική είναι 
δυνατό να εξηγείται η αντίσταση των καρκινικών κυττάρων σε κάθε είδους φαρμακευτική ή 
άλλη εντολή, επειδή οι διαταγές που παίρνουν από τη «μεθυσμένη» βιοφωτονική ορχήστρα τα 
υποχρεώνουν να χορέψουν το δικό της καταστροφικό χορό.

Ο δρόμος τού Ποπ ήταν πλέον ανοιχτός για να τον οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις και στη δια-
πίστωση ότι τα βιοφωτόνια όχι μόνο είναι το κλειδί που ίσως λύσει το αίνιγμα τού καρκίνου, 
αλλά και το μαγικό λυχνάρι τού Αλαντίν που θα ανοίξει τη μεγάλη σπηλιά όπου μέσα της 
βρίσκονται κρυμμένα τα μυστικά δημιουργίας τής ζωής.
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