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BRUCE LIPTON – om hans bog ”Intelligente celler”
Bruce Lipton er forfatter til bogen "Biology of Belief" (Intelligente celler på dansk). Han har gjort karriere som 
cellebiolog som underviser på Wisconsin University. I sit forskerarbejde har han påvist, at generne styres af deres 
omgivelser og at de simpelthen er skitser, som bruges til opbygning af celler, væv og organer. Han mener, at omgivelser 
fungerer som bygmestre, der bruger genernes skitser og dermed bliver de medansvarlige for, hvordan cellens liv bliver. 
Det er således en enkelt celles bevidsthed om miljøet i omgivelserne – ikke dens gener – der er igangsætter af 
livsmekanismerne, og at den mest styrende faktor er det menneskelige sind. Andre videnskabsmænd bekræfter Liptons 
koncept og idéer .

Kroppen består af næsten 50 billioner enkelte celler, og Lipton finder dokumentation for, at "livets hemmelighed" 
findes i den syv milliontedele af en millimeter tykke membran, hver eneste af cellerne i vores krop er udstyret med.
Mellem en tredjedel og to tredjedele af al helbredelse skyldes placeboeffekten. Folk tror, at de er helbredt, og det 
virker. Og ikke bare i uskyldige forsøg med hovedpine, der forsvinder, hvis man giver forsøgspersoner kalkpiller, de tror, 
er panodiler. Der findes eksempler på, hvordan overbevisningen om, at man har gennemgået en operation kan 
helbrede, som om man var blevet opereret, selvom det kun var en "snyde-operation". Med andre ord - vores 
overbevisninger om virkeligheden påvirker virkeligheden. Ingen forskere stiller i dag spørgsmålstegn ved 
placeboeffekten, der er dokumenteret til overflod. 

De data, der indtil nu har samlet  viser, at ca. 1-4% af de mennesker, der er syge, er blevet det på grund af deres gener. 
Resten, over 95% . har altså raske gener, men bliver alligevel syge. Liptons forskning viser, at det er miljøet, der 
kontrollerer cellerne, og at det er vores overbevisninger, som er den dominerende faktor. Når det ikke er DNA, 
cellekernen, der er cellens hjerne, hvilken rolle spiller de så? Lipton peger på, at DNA er cellens kønskirtel, og cellerne 
reproducerer sig selv vha. DNA-strengenes arbejdstegninger.   

Han siger: ”Cellemembranen (ikke generne) er den sande hjerne bag cellernes funktion. Igen og igen erfarede jeg, at 
mine celler i mine forsøg trivedes, når jeg sørgede for et sundt miljø, mens cellerne begyndte at skrante, når miljøet 
ikke var optimalt. Når jeg korrigerede miljøet, blev de ”syge” celler atter raske.” Han fandt, at cellerne igangsættes af 
”receptorantenner”, der kan læse vibrationer og energifelter som lys, lyd og radiobølger. Disse receptorer vibrerer som 
en stemmegaffel med på omgivelsernes vibrationer, og herudfra reagerer cellekernen og ændrer sig i takt med 
signalerne. Teorier om, at det kun er biologiske og kemiske faktorer, der virker på kroppen, er hermed pludselig med et 
slag blevet forældet. Biologisk adfærd kan kontrolleres af usynlige kræfter, blandt andet tanker i samme grad, som den 
kan kontrolleres af fysiske molekyler (ex. penicillin).”

Derfor er det også naturligt, at man kan ændre cellernes skæbne ved at skifte miljø og overbevisninger. Og det er jo 
også det, der sker gang på gang, når folk helbreder sig selv. De ændrer den måde, de lever og tænker på, og når de gør 
det, tager de magt over deres gener og bliver helbredt. I den konventionelle videnskab er den mest fremtrædende
holdning - at man er et offer for sine gener og sygdomme. De sygdomme, som er en svøbe i dag – sukkersyge, 
hjertesygdomme og kræft – kan kortslutte det lykkelige liv og det gode helbred. Lipton hævder, at de ikke er et resultat 
af et enkelt gen, men et komplekst samspil mellem forskellige gener og miljøfaktorer.

Han beskriver et forsøg med mus, hvor man kloner æg og får samme arvelige udgangspunkt, og indsætter dem i to 
forskellige muse-mødre. Herefter giver man de gravide mus helt forskellige vilkår under graviditeten. Den ene får meget 
modstand, kamp for føden med megen fysisk aktivitet for at overleve, og den anden giver de modsatte betingelser. 
Efter fødslen bestemmer man vægt af hjerne og muskelmasse. Det viser sig, at ungen fra moder 1 (kamp for 
overlevelse) fødtes med større muskelmasse og mindre hjernevægt end ungen fra moder 2 (rolige omgivelser uden 
stress). Konklusionen af forsøget har været, at museungernes opvækst allerede i fosterstadiet bliver forberedt til det liv, 
som de skal ud til - via den ikke fysiske kommunikation med omgivelserne.
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Lipton taler om fordrejning af betydningen af to ord: forbindelse og årsag. En ting kan være knyttet til en sygdom, noget 
andet er at være årsag til en sygdom, som indebærer en styrende og kontrollerende handling. F.eks. siger man, at en 
bestemt bilnøgle kontrollerer din bil, og de fleste forstår, at der er brug for nøglen for at starte bilen. Men er det sandt,
at nøglen kontrollerer bilen? Hvis den gjorde, så kunne man jo ikke lade nøglen sidde i bilen, for pludselig kunne den 
finde på at køre en tur af sig selv. Nøglen er i virkeligheden forbundet til bilen, mens det er forbeholdt den person, der 
har nøglen, at have styr på bilen. Bestemte gener er på samme måde forbundet med organismens adfærd, men 
generne bliver ikke aktiveret, før nogen sætter dem i gang.

Hvem og hvad aktiverer så generne?
Cellens membran kan ”høre” dine tanker, siger Lipton. Hans forskningsresultater viser, at "livets hemmelighed" findes i 
den syv milliontedele af en millimeter tykke membran, hver eneste af cellerne i vores krop er udstyret med. For den 
kan, ifølge Lipton, "høre" vores tanker. Eller måske snarere vores ubevidste overbevisninger, for dem er der langt mere 
power i, end der er i vores dagsbevidsthed. Stærke overbevisninger er bærere af kraftig energi. Denne energi bliver 
"oversat" til materie af cellemembranen. Og det bliver dit liv. Din egen oplevelse af verden afgør, hvilke stoffer hjernen 
sender ud i blodet.

I kvantefysikken har Einstein egentlig bevist : ”Stof kan ikke med sikkerhed fastslås at eksistere, for kigger man ind i 
atomet, så er der ingenting. Det dukker simpelthen op ud af det blå. Stof er i virkeligheden energi, og hver eneste 
stoflige struktur udsender en enestående energisignatur.”
Det er dette verdensbillede Lipton nu påviser gør sig gældende i cellebiologien. På celleniveauet, der hvor det hele 
bliver sat i gang fra, er det kvantefysikkens love, der hersker. Det betyder, at  det usynlige magnetiske felt i og omkring 
alle fysiske objekter er den dominerende faktor for objekternes udvikling, og alt er bundet sammen af 
elektromagnetiske energibølger, som kommunikerer med og til hinanden. Hvis du altså vil ændre en struktur, så er det 
derfor mest effektivt at ændre på det magnetiske felt, der styrer den, siger Bruce Lipton.
Han udtrykker: ”Det er dine tanker, som bliver broadcastet ud i det magnetiske felt, hvor cellemembranen læser 
signalerne. Det åbner op for helt nye perspektiver, for hvis vores grundlæggende overbevisninger styrer cellernes 
udvikling, så er der jo rigtig god grund til at arbejde med dem”. Den ny viden afslører, at vores gener konstant 
omdannes som en reaktion på vores oplevelser her i livet, hvilket igen virker tilbage på livsprocessen.

Celler lytter til underbevidstheden
Hvis man skal arbejde personligt med sinegrundlæggende overbevisninger, er der, ifølge Lipton, én fælde man skal 
undgå at falde i. Det er vigtigt at huske på, at det er vores underbevidsthed, og ikke vores dagsbevidsthed, der er den 
helt afgørende udslagsgivende faktor. Underbevidstheden er langt kraftigere og langt mere effektfuld end 
bevidstheden. Det nytter derfor ikke noget bare at gå rundt og fortælle sig selv, at man har et perfekt helbred, hvilket 
rigtig mange uden held har forsøgt sig med indenfor positiv tænkning, hvis din underbevidsthed siger noget andet. Og 
råber meget højere.
Derfor skal man interessere sig for, hvad underbevidstheden er, og hvordan man påvirker den, for at få den ønskede 
virkning ud af et holdningsskift. Der findes masser af gode teknikker, og her kan anbefales ”Loven om tiltrækning”, som 
kan findes på min hjemmeside  www.jamur.dk”

Derudover skal man huske på, at man også er oppe imod alle andre menneskers overbevisninger, der blander sig lige så 
meget i det magnetiske felt som én selv. Medierne forværrer situationen ved at vildlede den almindelige offentlighed 
med en stadig strøm af historier om, hvordan man har fundet det eller det gen, der kontrollerer kræft eller at man leder 
efter en medicin, der kan helbrede kræft. Ikke alle har interesse i denne nye viden, tænk på medicinalselskaberne og 
alle, der lever af sygdomme, hvis folk fandt ud af, at de selv kunne ændre deres gener og deres cellestruktur ved at blot 
at ændre deres tankegang.
Det er en stor udfordring at lave en forandring, når man lever i en verden, hvor alle siger til én, at du ikke kan gøre for, 
at du er syg.  I en periode kan det derfor meget sundt og en god ide at omgive sig med mennesker, der understøtter dig 
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i troen på, at du har magten. For hvis dit liv er baseret på, hvad du tror, så bliver du et offer, hvis du tror, du er det, 
siger Bruce Lipton.

Lipton peger selv på nogle indsigter ifm. sit arbejde. Sammenligner man cellen med en computer, så lyder den 
1. indsigt Det er muligt at programmere en celle/computer.
2. indsigt      Programmøren befinder sig uden for cellen/computeren. Biologisk celleadfærd er forbundet med 

information fra omgivelserne, som downloades til cellen.
3. indsigt Cellekernen er//computer har en harddisk eller en hukommelsesdiskette, der indeholder DNA-
programmer.
4. Indsigt Cellemembranen er cellens/computerens ”tastatur” og effektproteinerne i cellen er en CPU’en, der 

omdanner information til biologisk adfærdssprog.

Den newtonske model af verden går ud fra, at hvis der er et problem i systemet, sygdom eller dysfunktion, kan kilden til 
problemet tilskrives en fejlfunktion på et af trinene langs det kemiske samlebånd. Man forsyner således cellen med en 
funktionsdygtig reservedel f.eks. gennem medicinering. Herved er fejlen teoretisk set repareret og helbredet 
genoprettet. Denne antagelse er også den ansporer til søgen efter mirakelpiller og gendesign.  
Lipton kommer også ind på konsekvenserne af at bygge sit liv på kvantefysikken.  Man må slutte af Universet er en 
integreret helhed af indbyrdes afhængige energifelter, som er filtret sammen i et netværk af informationer. Han taler 
om Universet som et holistisk netværk af kommunikationssløjfer med krydstale, feedback og feedforward (Betegnelse 
for en ændring i et system, der sker i forventning af en given begivenhed frem for som svar på en påvirkning. Det 
fremgår heraf, at der ikke mulighed for at tilpasse feedforward efter en reguleret variabel).

Når man læser bivirkninger ved den receptpligtige medicin, så hænger det sammen med netværkets kommunikation. 
Ved at indføre en ny variabel i systemet, vil den ikke kun erstatte fejlen, men samtidig  uundgåeligt påvirke flere andre 
celleproteiner, der sender fejl informationer til andre dele af systemet. Man taler i USA om dødsfald, som skyldes 
behandling med medicin. Disse opgøres til 3. plads over de hyppigste dødsårsager.  

Citat Bruce Lipton: ”Det er mit oprigtige håb, at du vil opdage, at mange af de overbevisninger, der styrer dit liv, er 
falske og begrænser dig, og du vil blive inspireret til at ændre disse overbevisninger. Videnskabelig indsigt i, hvordan 
celler reagerer på dine tanker og det, du opfatter gennem sanserne, viser en vej til større personlig styrke. De indsigter vi 
får gennem denne nye biologi, åbner for mirakuløse kræfter i bevidsthed og stof.”

Hermed bliver det også muligt at forklare virkningen af energimedicin som f.eks. homøopatiske midler (fortyndede 
substanser), som i årevis har været anerkendt og anvendt i Tyskland, Frankrig, England, mf.  
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