
Biorytm na dziś 

 

Na hasło biorytm polskie google reaguje wypluciem pół miliona stron. Biorytm, tuż po horoskopach 

jest jednym z zapychaczy, którym posługują się twórcy kobiecych portali, nie mając już pomysłu na 

nowe elementy swoich serwisów. Aby zadbad o jakoś tej notki, i ja nie omieszkałem sprawdzid,  jak 

ma się on dziś dla mojej skromnej osoby – jak się okazuje nie najlepiej: biorytm intelektualny: minus 

18; biorytm emocjonalny: minus 76; a biorytm fizyczny: minus 91! Niech zatem potencjalny czytelnik 

nie oczekuje po tym tekście za wiele, ewidentnie jestem nie w formie. 

 

Geneza biorytmu, jednego z najbardziej zadziwiających i najbardziej absurdalnych epizodów w 

historii pseudonauki numerologicznej wiąże się z działalnością berlioskiego chirurga, najbliższego 

przyjaciela Zygmunta Freuda, Wilhelma Filessa. Jego obsesją były liczby 23 i 28. Przekonywał siebie i 

innych, że za wszystkimi przejawami życia, a byd może także za całą przyrodą nieorganiczną, stoją 

dwa podstawowe cykle – męski dwudziestotrzydniowy i żeoski dwudziestoośmiodniowy. Cykl męski 

rządzi takimi cechami jak siła fizyczna, pewnośd siebie, agresywnośd i wytrzymałośd. Cykl żeoski 

kontroluje cechy kobiece: uczucia, intuicje, kreatywnośd, miłośd. Operując wielokrotnościami tych 

liczb – czasami coś dodając, czasami odejmując – Fliess mógł doszukad się swoich schematów 

liczbowych dosłownie wszędzie. 

 

Te dwa cykle (współcześni filiessaniści dorzucili trzeci cykl, nazywany intelektualnym, jego długośd 

wynosi 33 dni) obecne w każdej żywej komórce, odgrywają niebagatelną rolę we wszystkich żyjących 

stworzeniach. U ludzi i zwierząt oba cykle rozpoczynają się przy urodzeniu. Okresy trwają przez całe 

Zycie, ujawniając się we wzrostach i spadkach żywotności fizycznej i umysłowej, ostatecznie określają 

dzieo śmierci. Co więcej, oba cykle są ściśle połączone z błoną śluzową nosa. Fliess sądził, że odkrył 

związek między podrażnieniami nosa a wszelkiego rodzaju objawami neurotycznymi oraz 

nieprawidłowościami płciowymi. Diagnozował te schorzenia badając nos i leczył je smarując kokainą 

"punkty genitalne" we wnętrzu nosa. Donosił o sytuacjach, w których dochodziło do poronieo w 

wyniku znieczulenia nosa i twierdził, że lecząc nos potrafił zwalczad bolesne menstruacje. 

 

Głupie? Niedorzeczności wynikające z rzekomych cyklów zostały udowodnione już za życia Filiessa. 

Tuz po ogłoszeniu teorii biorytmów, spotkała się ona z miażdżącą krytyka matematyków i biologów (o 



logiczno-matematycznych absurdach odnoszących się do wiary w istnienie biorytmów, poczytad 

możemy na łamach biuletynu sceptycznego) Pomimo tego, jeszcze całkiem do niedawna pewne 

Szwajcarskie i Niemieckie prywatne kliniki określały dni sprzyjające chirurgicznym operacjom na 

podstawie cykli Fliessa. W połowie lat 60-tych w całonocnej audycji prowadzonej przez Jamesa 

Randiego, dwukrotnie gościł George Thommen, przewodniczący Biorhyhm Computers Inc. Po jednej z 

audycji, pewna kobieta wysłała Randiemu swoją datę urodzin, prosząc o wykres biorytmów, który 

obejmowałby następne dwa lata. Randi wysłał jej autentyczny wykres, ale oparty na zupełnie innej 

dacie urodzenia, po czym otrzymał wylewny list, w którym dama stwierdziła, że wykres dokładnie 

odpowiadał jej krytycznym dniom wyżu i niżu. Randi odpisał przepraszając za pomyłkę i załączył 

"prawidłowy" wykres, w rzeczywistości równie błędnie datowany jak ten pierwszy. Wkrótce otrzymał 

kolejny list stwierdzający, że nowy wykres jest jeszcze dokładniejszy niż poprzedni. Przykład ten jest 

na tyle jasny, że nie wymaga komentarza. 
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