SETNA MAŁPA1
Istnieje zjawisko, o którym chciałbym wam opowiedzieć. Jest w nim, być może jedyna
nadzieja na przyszłość naszego gatunku. Oto historia setnej małpy:
Japońską małpę Macaca fuscata obserwowano w jej naturalnym środowisku w ciągu
ponad 30 lat.
W 1952 roku, na wyspie Koshima, naukowcy dostarczali małpom słodkie bulwy
rzucane na piasek. Małpom smakowały surowe bulwy, lecz niemiłe im było ich zanieczyszczenie.
18-miesięczna samica nazwana Imo odkryła rozwiązanie polegające na wymyciu bulwy w
pobliskim strumyku. Nauczyła tej sztuczki swoją matkę. Jej towarzysze zabaw także nauczyli się
tego nowego sposobu i przekazali go swoim matkom. Ta kulturowa innowacja była, na oczach
naukowców, stopniowo przyjmowana przez inne małpy. Między 1952 i 1958 rokiem wszystkie
młode małpy nauczyły się myć zapiaszczone bulwy dla poprawienia ich smaku. Tylko te dorosłe
osobniki, które naśladowały swe dzieci, nauczyły się tego społecznego udogodnienia. Inne dorosłe
osobniki jadły nadal brudne bulwy.
Następnie zdarzyło się coś zdumiewającego. Jesienią 1958 roku pewna liczba małp na
Koshima myła bulwy. Ile ich było nie wiadomo. Przypuśćmy, że o wschodzie słońca było na
.wyspie 99 małp, które nauczyły się myć bulwy. Przypuśćmy dalej, że później tego ranka setna
małpa nauczyła się myć bulwy.
I wówczas stało się! Pod wieczór prawie wszystkie osobniki plamienia myły bulwy przed
zjedzeniem. Dodatkowa energia tej setnej małpy w jakiś sposób wywołała obyczajowy przełom.
Lecz uwaga: Najbardziej zaskakujące, zaobserwowaną przez naukowców było to, że zwyczaj
mycia bulw przeskoczył wówczas przez morze. Kolonie małp na innych wyspach i stado małp w
Takasakijama na kontynencie zaczęły myć bulwy!
Zatem gdy pewna krytyczna liczba osobników coś sobie uświadomi, to nowa treść może
być komunikowana od umysłu do umysłu. Chociaż progowa liczba może się zmieniać, zjawisko
setnej małpy sugeruje, że gdy tylko ograniczone liczba ludzi zna nowy sposób może on
pozostawać właściwością tyko tych ludzi; istnieje jednak taki punkt, w którym, jeśli tylko jedna
osoba dostroi się do nowego stanu świadomości, pole psychiczne zostaje wzmocnione tak, iż
świadomość ta dociera prawie do wszystkich.
Doświadczenia doktora J. B. Rhine z Duke University wielokrotnie wykazały, że jednostki
mogą sobie przesyłać osobiste informacje, mimo że znajdują się w odległych miejscach. Wiemy
obecnie, że siła tej pozazmysłowej komunikacji może zostać wzmocniona do poziomu potężnej
skuteczności, gdy doda się świadomość „setnej osoby”.
Twoja świadomość może być potrzebna do uchronienia świata przed wojną jądrową, przed
nędzą i głodem. Możesz dostarczyć dodatkową energię aby utworzyć wspólny stan świadomości
palącej potrzeby świata bez broni jądrowej, świata wolnego od nędzy i głodu.
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