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To co dělá člověka výjimečným je jeho duše a vědomí.
Umožňují mu překročit svůj stín a vymanit se z pout hmoty.
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PŘEDMLUVA
Univerzum bez vědomí si představíme celkem snadno, jenže když to uděláte,
zjistíte, že jste si představili univerzum, které zcela postrádá význam.
John R. Searle
Kdysi, ještě jako student na gymnáziu, jsem si povídal s jedním panem profesorem o knížkách, psychologii a podobných tématech. Řekl jsem mu, že
bych chtěl jít studovat buď fyziku, nebo psychologii, protože mě zajímá vše,
co se týká lidské duše. Pana profesora překvapilo, že dávám do souvislosti
dvě tak rozdílné věci. Mně to ale zas tak divné nepřipadalo. Měl jsem pocit,
že fungování lidské psychiky musí být založeno na jednoduchých fyzikálních principech a nikoliv na složitých elektrochemických reakcích odehrávajících se v lidském mozku. Můj zájem o lidskou duši mne tak přivedl ke
studiu fyziky.
Na mysl a vědomí se často pohlíží jako na témata pro vědu nevhodná,
protože je nelze objektivně zkoumat. S názorem, že by se fyzik neměl zajímat o fungování lidské mysli, protože tato oblast zkoumání náleží psychologům, psychiatrům, neurologům či biochemikům, jsem se setkal mockrát.
Většinou to tvrdili lidé přesvědčení, že naše psýché je cosi jako software
v superpočítači zvaném mozek. Věřící lidé, i z řad fyziků, mi zase říkali,
že pokoušet se aplikovat nějaké fyzikální poznatky na zkoumání duše
a duchovna nemá smysl, protože se jedná o věci nehmotné a tedy principiálně nezkoumatelné.
Při své práci zkoumají fyzikové tajemství hmotného světa, ale jeho
duchovní složku z něho raději vyseparují. Hmotný svět lze zkoumat. V existenci duchovního světa je ale prý možno pouze věřit nebo nevěřit. Na
otázku, které náboženství nejlépe popisuje duchovní svět a jeho principy,
věřící odpovídají, že samozřejmě to jejich. Já osobně se považuji za člověka,
který věří ve smysl bytí. Věřím v jeden svět, v jedinou vše zahrnující zkoumatelnou a poznatelnou realitu. Pokud existuje duchovní svět, musí být,
dle mého názoru, zkoumatelný a poznatelný.
Naše mysl existuje ve světě, o němž současná věda tvrdí, že se skládá
výhradně z fyzikálních částic bez mysli a významu. Je proto otázkou, kde
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dochází k vzniku nové kvality, jíž naše mysl a vědomí bezesporu je. Kde se
vzalo to, co nazýváme psýché?
Nedokážu si představit, že naše vědomí a myšlení, je produktem nějakých elektrochemických reakcí ani, že ho lze simulovat výpočtem. Chápu
vědomí spíše jako vlastnost, která musí být ve své latentní formě nějak svázána s fyzikální podstatou světa.
Je to zřejmě vlastnost spojená s naším vesmírem jako celkem umožňující
mu existovat ve formě, jak ho známe. Z nespočetně mnoha potencionálních
možností, v nichž by vesmír mohl existovat, umožňuje realizovat právě ty,
které umožňují vznik velmi složitých forem života schopných vědomého
myšlení.
Je velkou chybou uvažovat existenci hmotného světa, který se vynořil
z prázdnoty universa jen tak náhodně beze smyslu, bez toho, aby jeho existenci někdo zaznamenal a pozoroval. Je třeba si uvědomit, že bez vědomého pozorovatele nemá existence čehokoliv žádný fyzikální smysl a smysl
dokonce nemá ani plynutí samotného času.
Pokud jste, čtenáři, nyní získali pocit, že se snažím postulovat existenci
nějaké nadfyzikální Bytosti, která stvořila tento svět, tak jste prosím na
omylu. Vše o čem chci v této knize mluvit, se nachází ve fyzikální rovině.
Chci ukázat, že současný vědecký obraz světa je ve své podstatě správný –
pouze je neúplný.
Věda se snažila a snaží vytlačit z popisu světa abstraktní Boží princip.
To je ve své podstatě správné. Získala tak model vesmíru, který se obejde
bez Boha jako jeho stvořitele. Problémem ale je, že v něm není místo ani pro
svobodně myslící pozorovatele, za jaké se považujeme.
Buď jsme si nevšimli, že existujeme jen jako nemyslící stroje nebo jsme
něco velmi důležitého pro fyzikální popis světa přehlédli nebo jsme to
spíše, zaslepeni novou vědeckou vírou, ani nechtěli vidět.
Fyzika počátku 21. století ztratila eleganci, krásu a rozmach fyziky 20.
století. Úspěchy současné fyziky jsou jen slabým odrazem úspěchů fyziky
první poloviny minulého století. Dlouho očekávaná teorie všeho se nekoná.
Slavná teorie strun, kterou se snažily a snaží rozvíjet nejlepší vědecké mozky
z celého světa, dosud nedala ani jednu testovatelnou předpověď.
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Fyzika se ztratila v záplavě možností, které by mohly nastat. Vesmír
může existovat na kvadrilióny různých způsobů, z nichž v totální většině
nemůže existovat život natož pak inteligentní. To, že žijeme ve světě, kde
existuje inteligentní život, je buď neuvěřitelná náhoda, nebo se v nekonečném čase již objevilo a zaniklo tolik vesmírů, až se nakonec objevil jeden
schopný zplodit život. Je také možné, že existuje současně nekonečné
množství vesmírů, mezi nimiž se občas najde nějaký vhodný pro život.
To zda v minulosti (před počátkem našeho času) existovaly nějaké jiné
verze našeho vesmíru, nedokážeme ověřit stejně jako hypotézu, že existuje universum plné jiných vesmírů. Věda by správně tyto ideje a představy
z hlediska vlastních principů měla označit jako nevědecké. Opak je však
pravdou. Staly se součástí současného vědeckého paradigmatu.
Jediná testovatelná hypotéza, kterou lze vytvořit, je idea, že ve vesmíru existuje princip, který redukuje jeho možné varianty a historie na
ty smysluplné. Možnost, že se tak děje zásahem nějaké vyšší nadfyzikální
Inteligence, testovat není možné. Tato možnost spadá do oblasti čisté víry.
Děje-li se tak ale na fyzikální úrovni, je možné, že jsme něco důležitého při
zkoumání světa (úmyslně) přehlédli a zanedbali, a možná proto se pokrok
ve fyzice začíná dostávat do slepého bodu.
Domnívám se, že další pokrok ve fyzice může nastat pouze tehdy, když
vezme na vědomí, že zde existuje cosi jako vědomí, myšlení a že lidská psychika není jen abstraktním popisem toho, co vyprodukoval náš mozek, ale
je to něco skutečného, co existuje na stejné úrovni, jako cokoliv ostatního
kolem nás.
Věřím, že evoluce těla není možná bez evoluce duše. Neživá hmota se
vyvíjí v živou, aby umožnila rozvinutí psýché. Psýché vytváří vzory – optimální řešení, které vývoj živé hmoty usměrňují do smysluplných forem. Bez
tohoto principu by byl vývoj živých organismů velmi chaotický a omezený.
Zajímá mne, zda představa existence lidské duše a vyššího kosmického
vědomí může být v souladu se současnými vědeckými poznatky a fyzikálním obrazem světa – zda tento obraz může nějak doplnit a obohatit a zda
mu může dát nový pro člověka vyšší smysl. Pokusím se zde proto nastínit
svou vlastní představu fyzikální podstaty lidské psýché, její vztah k vesmíru jako celku a způsob, jak se může vyvíjet.
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Chtěl bych ještě podotknout, že nejsem akademik ani odborník na
všechno. Když milí čtenáři zjistíte, že nejsem přesný, prosím, odpusťte mi
to. Budete-li mít pocit, že se v některé části mýlím, napište mi to. Rád se
poučím a změním svůj názor, když mě přesvědčíte. Tato kniha nemá za cíl
hlásat nějaké nové neotřesitelné pravdy, ale spíše podívat se na některé věci
z jiné strany a přimět čtenáře přemýšlet o světě, ve kterém všichni žijeme.
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ÚVOD
Aby pohnul hmotou, musí duch zaujímat prostor stejně jako hmota. Duše
prostor zaujímají. Na rozdíl od hmoty však mohou měnit tvar a pronikat
hmotnými předměty. Jednotlivé lidské duše a další obyvatelé duchovního
světa – duchové. Démoni, andělé a dokonce i Bůh – zaujímají prostor. Bůh
je nekonečně velký, zahrnuje celý vesmír. Vědomím Božím je prostor, jenž
obsahuje Božské myšlenky.
Henry More
Současné vědecké paradigma tvrdí, že to, co produkuje naše vědomí a myšlení, je náš mozek. Naše vědomí a myšlení se, dle této ideje, objevilo jako
produkt složité interakce miliard neuronů a jejich synapsí tvořících mozek.
Mnozí vědci věří, že když budou mít dostatečně výkonné počítače a velmi
sofistikované programy, dokáží naše myšlení simulovat na počítačích
metodou neuronových sítí. Ty se budou schopny samy učit na základě získaných zkušeností.
Lidský mozek bývá považován za důmyslný biologický stroj, který je
schopen vytvářet duševní procesy podobně, jako je počítač schopen provádět složité matematické operace. Lidské vědomí je chápáno jako produkt
složitých elektrochemických reakcí, které umožňují přenášet a kombinovat
informace vstupující do mozku. V důsledku četných zpětných vazeb se pak
objeví nová kvalita – vědomí sebe sama a okolního světa.
Pro neurologa je vědomí produkt nesmírného množství reentrantních
interakcí mezi systémy hodnotově-kategoriální paměti, které jsou v široké
míře přítomny v předních částech talamokortikálního systému, a systémy
zadních talamokortikálních oblastí, které zodpovídají za percepční kategorizaci (Edelman).
Tento popis zní sice velmi vědecky a odborně, ale ve své podstatě nic
neříká. Vědomí ve smyslu vědomí sebe sama, je fenomén, který se dá jen
velmi obtížně postihnout z hlediska studia mozkové tkáně a neurální aktivity. Vznikly sice teorie, které se pokoušely popsat tzv. zrakové vědomí
z hlediska možné existence jakýchsi neuronů vědomí, synaptických spojení či jakési formy synchronizované aktivity populací neuronů v různých
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částech mozku, nicméně jejich přínos pro pochopení fenoménu vědomí
prozatím není žádný. Idea, že vědomí vzniká vzájemným působením atomů
či molekul, vyžaduje notnou dávku hrubě materialistické víry.
Pro mnoho vědců je vědomí pouze symbolem elektrochemických změn,
k nimž dochází v našem mozku, a samo o sobě jeho činnost neovlivňuje.
Vědomí se mělo zrodit v průběhu evoluce za účelem řízení nervového
systému, který se rozrostl natolik, že se nebyl schopen sám o sobě uřídit.
Problémem ovšem je, jak se realizují vědomé reakce zpětně ovlivňující nervové toky. Proč vlastně si máme být vědomi vlivů působících na náš organismus i naší reakce na tyto podněty? Proč nefungujeme jen jako tupý automat? Vysvětlení může být jednoduché. Aktivita neuronů není původcem
vědomí, ale spíše vědomou aktivitu odráží.
Dnešní věda dokáže dobře popsat, jak jsou informace proudící do mozku
smyslovými kanály rozkládány, ale už stejně dobře nedokáže vysvětlit, jak
dochází k opětovnému sloučení těchto na různých místech zpracovávaných
informací do jednoho společného vjemu. To, co moderní věda dosud neodhalila, je sjednocující princip. Princip, který by umožňoval sladění činnosti
celého mozku k určitému cíli, k vytváření spojitých vjemů, který by umožňoval vznik jedinečného vědomí individua.
Poranění mozku může vést ke vzniku poškození smyslových a motorických funkcí člověka. Může ovlivnit jeho jednání, pocity a uvažování. Může
způsobit ztrátu vědomí i smrt. Mozek může být také ovlivněn chemicky
podáním různých léků a drog. Lze ho ovlivnit i elektrickým šokem. Při
tom všem se bude naše vnímání a vědomí měnit, budeme prožívat příjemné
i velmi nepříjemné pocity a možná se u nás objeví i halucinace. Z toho se
usuzuje, že mozek je orgán, který produkuje myšlení a ostatní duševní
funkce individua.
Sledujeme-li ale nějaký program v televizi, dobře víme, že nevzniká
v bedýnce představující televizní přijímač, ale někde daleko v televizním studiu a je do širokého okolí přenášen rádiovými vlnami. Poškození
některé části televizoru se přitom také projeví snížením kvality nebo i ztrátou obrazu a zvuku.
Srovnáme-li televizní přijímač a lidský mozek, můžeme dojít k závěru,
že mozek nemusí být orgánem, který vyšší psychické funkce vytváří, ale
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může být tím, co jim umožňuje se projevit. Může však existovat něco existující „mimo“ mozek, co by jeho činnost řídilo? Již v dávnověku lidé věřili,
že člověk má duši – něco, co mu umožňuje cítit, myslet a být si vědom sebe
sama; něco, co existuje nezávisle na fyzickém těle a po smrti ho může opustit a pokračovat v jiné – duchovní formě existence.
Díky mnohaleté výzkumné činnosti C. G. Junga, Stanislava Grófa,
Ruperta Sheldraka, Raymonda A. Moodyho a mnoha dalších badatelů stále
přibývá indicií, že psýché není produkt chemie našeho mozku, který existuje jen tak dlouho, jak mozek sám. Zdá se, že psýché není něco, co je
vázáno na život individua. Je to něco, co může přečkat smrt těla, posunout
naši existenci směrem k věčnosti a dát ji vyšší smysl.
Pokud lidská duše – psýché existuje, určitě existuje způsob, jak ji popsat
a to nejen pomocí náboženských nebo psychologických pojmů. Nemusí to
být něco nehmotného, abstraktního a existujícího mimo přírodní zákony,
ale může to být něco, co odráží fyzikální realitu tak, jak ji dosud neznáme.
Zkoumáním tajemství lidské duše, možná pochopíme podstatu vesmíru,
která nám dosud unikala. Podstatu, která dává existenci vesmíru i naší
hlubší smysl a vzájemně je propojuje.
V této knize jsem se proto pokusil nahlédnout za oponu skrývající
tajemství existence naší psýché a pokusil se zjistit, zda lze vytvořit nějaký
smysluplný model, který by naši představu o ní přenesl z oblasti abstraktního popisu mystických zážitků, náboženských učení a filosoficko-psychologických nauk do oblasti přístupné našemu exaktnímu zkoumání – do
oblasti, kterou lze fyzikálně popsat a testovat.
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1. MODEL DUŠE
Schopnost vědomí a myšlení je obrovský fenomén, který věda není schopna
do dnešního dne vysvětlit. Pro věřící je to dar od Boha. Pro materialisty,
kteří v Boha nevěří, je vědomí a myšlení produktem elektrochemických
reakcí probíhajících mezi neurony v našem mozku. Ty složitým systémem
zpětných vazeb vytvářejí naši schopnost vědomí sebe sama i okolního světa.
Lidský mozek je považován za důmyslný biologický stroj, jenž je schopen
vytvářet duševní procesy podobně, jako je počítač schopen provádět složité
matematické operace.
1.1 Mozek a duše
Prastará idea existence duše může být jen výplodem lidské představivosti
a neznalosti. Moderní věda nic takového jako duši v lidském mozku nenalezla – a to už ho nakrájela na jemné plátky, prozkoumala mikroskopem,
zrentgenovala ho ze všech stran a prostudovala ho pomocí moderních
metod pro zkoumání mozkové aktivity.
Fyzikální metody, jako jsou EEG – elektroencefalograf (zaznamenává
elektrické změny v činnosti neuronů – tzv. mozkové vlny), MEG – magnetoencefalograf, PET – pozitronová emisní tomografie (sleduje lokální
změny prokrvení mozku), MR – magnetická rezonance (zaznamenává
místa v mozku, kde se nachází hemoglobin bohatý na kyslík) a jiné, umožnily získat cenné informace o tom, které části mozku jsou aktivní, když
provádíme nějaký úkon – něco pozorujeme, čteme, posloucháme, vzpomínáme, přemýšlíme či si něco představujeme.
Ukázalo se, že mozková centra nejsou ostře ohraničená, ale jejich hranice se liší, jsou-li určeny elektrofyziologicky, chemicky nebo mikroskopicky. Když provádíme nějakou činnost, obvykle je aktivní ne jedna ale
hned několik různých částí mozkové kůry. Části mozku nejsou zřejmě tak
úzce specializované, jak se zpočátku zdálo. Objevily se dokonce názory, že
mozek žádná specializovaná centra na jednotlivé činnosti nemá, že se na
všech činnostech podílí jako celek. Dnes se již proto od klasického pojetí
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„center“ upouští a říká se, že se na jednotlivých funkcích podílejí některé
části mozku víc než části jiné.
Mozek je dnes chápán, jako soubor funkčních systémů, které se vyvíjejí,
specializují a váží na některé části mozku více než na jiné. Tyto funkční
systémy pracují na více úrovních, jsou svázány s činností jiných systémů
a informace jimi mohou probíhat nejen sériově (tedy jedna za druhou) ale
i paralelně (vedle sebe). To umožňuje mnohem rychlejší a vzájemně nezávislé zpracovávání informací. Zpracované informace z jednotlivých kanálů
se sloučí do jediného poznatku o prožívané skutečnosti.
Je zajímavé, že i velmi vážná poranění lidského mozku nemusí vždy
vést k smrti člověka ani ke ztrátě jeho duševních schopností. Dokazují to
případy popsané v lékařské literatuře. Ztrátu i velké části mozkové tkáně
a poškození některých specializovaných center dokáže mozek nahradit
tím, že jejich funkci převezmou jeho jiné části. Žádná „díra v duši“ poškozením mozku vzniknout nemusí.
Skutečnost, že může dojít k přesunu určitých funkcí v mozku, naznačuje, že funkční systémy mozku nejsou vázány na jednu jeho konkrétní
část, ale jejich funkci mohou převzít i jiné části mozku. To znamená, že
existuje nějaká vyšší řídící informace či funkce mozku, která je schopna
říct neuronům dosud neaktivním nebo vykonávajícím jinou činnost, aby
přestaly dělat to, co dosud dělaly a specializovaly se na pro ně novou činnost tak, aby duševní aktivita byla, pokud možno, zachována. Tato vyšší
řídící informace či funkce musí mít nelokální charakter a musí být svázána
s činností mozku jako celku.
1.2 Mozek versus počítač
Mnozí vědci se domnívají, že my a naše mysl jsme jen velmi důmyslné počítače. Veškeré myšlení je jen výpočet. Pocit vědomí v nás vzniká provedením
příslušného výpočtu. Byla již natočena celá řada filmů, kde neživý elektronický stroj – robot či počítač oživne, když v jeho obvodech nastane zkrat
nebo jiná porucha, která u něj vyvolá takovou změnu programu, která se
projeví vznikem vědomí.
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Podle britského matematika Alana Turinga umělá inteligence bude
rovna lidské inteligenci ve chvíli, když člověk při komunikaci s počítačem, aniž by věděl, že jde o počítač, nerozezná, že mluví se strojem a ne
s člověkem. V jistých směrech počítače mohou člověka oklamat už dnes.
Budeme-li hrát šachy on-line těžko poznáme, zda naším soupeřem je člověk nebo program. Budeme-li si s počítačem „povídat“ po pár otázkách většinou poznáme, že s námi nekomunikuje živý člověk. Dokáže-li nás počítač
oklamat, ještě to ale neznamená, že je to vědomá bytost. Americký profesor
filosofie John Rogers Searle vyjádřil tento názor tzv. argumentem čínského
pokoje.
V pokoji plném čínských textů se nachází člověk, který ani v nejmenším
neumí čínsky. Vně pokoje se nachází jiný člověk, který mu, například elektronicky, dává otázky. Člověk uvnitř mu odpovídá tak, že podle nějakého
kódu nalezne v textech správnou odpověď a tu pošle ven. Člověk vně z toho
usoudí, že ten, kdo je uvnitř, rozumí čínsky. Ten ovšem jen mechanicky
pracuje s pro něj neznámými symboly.
Turingův test by mohl mít i svou obrácenou podobu. Představme si, že
bychom náhodně sebrali sto lidí z ulice a nechali bychom s nimi komunikovat skupinu vědců, aniž by tito věděli, zda mluví s lidmi či „inteligentními“ počítači. Kolik lidí z této pokusné skupiny by asi vědci zařadili dle
odpovědí spíše mezi stroje než lidi?
Stroj může porazit člověka při práci se symboly, v rychlosti provádění
matematických a logických operací, ale to neznamená ani náhodou, že je
schopen myslet. Otázkou je, zda vůbec má naše myšlení charakter výpočetních operací. Zda může být výsledkem činnosti nějakého super-výpočetního systému.
Profesor matematiky na Matematickém institutu univerzity v Oxfordu
Roger Penrose se pokusil odhalit spojitost mezi matematikou, fyzikou a lidskou myslí. Položil si otázku, zda je počítač principiálně, schopen simulovat mozkovou aktivitu a vytvářet algoritmy, které by daly počítači možnost porozumět řešenému problému stejným způsobem, jakým je schopen
tomuto problému porozumět člověk.
Ve svých knihách Shadows of the Mind a The Emperors‘s New Mind
Roger Penrose ukázal, že matematické operace tak, jak je používá lidská
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mysl, mají nealgoritmickou povahu. To znamená, že naše mysl a počítač
pracují zcela jinými způsoby. Způsob fungování lidské mysli není založen na početních úkonech. Obsahuje řadu pro počítač nevypočitatelných
kvalit. Závěr, který z toho profesor Penrose vyvodil, je, že existuje nějaká
fyzikální aktivita, která vyvolává pocit vědomí, ale tuto aktivitu nelze plně
simulovat výpočtem.
Selhání modelu mozku jako neuronového superpočítače vedlo Rogera
Penrose a některé další vědce k myšlence, že lidská mysl je produktem dění,
které zasahuje až do oblasti kvantového mikrosvěta. Domnívají se, že právě
kvantová mechanika by nám mohla umožnit pochopit nevýpočetní a nevypočitatelný charakter lidské mysli. Globálnost a nelokálnost jsou význačné
rysy kvantových procesů, jež by mohly hrát v psýché důležitou roli.
Kvantové stavy jednotlivých částic mohou být provázány s kvantovými
stavy jiných částic. Systém mnoha částic v provázaném stavu nabízí mnohem bohatší prostor kvantových stavů a pozorovatelných vlastností než
u jednotlivých částic, které systém tvoří. Dle pana Penrose by se kvantové
vlastnosti mohly projevit u neuronů, díky tzv. mikrotubulům, které vytvářejí buněčný cytoskelet. Kvantová provázanost neuronů ve velkém měřítku
by umožňovala vytvořit prostor pro projevení se kvantových vlastností
mikrosvěta.
Kvantová skutečnost může být rozštěpena na dvě nebo i více možných
skutečností – historií. V systému mozkových buněk – neuronů by potom
mohl kvantový výpočet probíhat nezávisle na více kvantových úrovních,
ve více historiích, které by se nakonec superpozicí složily do konečného
výsledku. Přechod mezi vědomím a nevědomím může být pak interpretován jako přechod od klasické určitosti ke kvantové neurčitosti.
Idea vztahu mezi psychickými procesy a kvantovými jevy umožnila
nový směr pohledu na podstatu psychických procesů. Představa mozku
jako neuronového počítače byla nahrazena představou kvantově neuronového počítače. Nicméně rozvíjet tuto představu směrem od jevů odehrávajících se v mikrosvětě až po vyšší psychické procesy se jeví prakticky
nemožné.
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1.3 Duše opět na scéně
Přes to, že dnešní věda má k dispozici velmi sofistikované metody pro
zkoumání činnosti mozku, dosud se jí ani v nejmenším nedaří vysvětlit
podstatu myšlení a vědomí a ani se nezdá, že by se k tomuto vysvětlení
blížila. Výzkum umělé inteligence možná povede k vytvoření dokonalých
řídicích systémů a robotů pro velmi složité činnosti a operace, ale ani náhodou se neblíží vytvoření umělého vědomého a myslícího organismu.
Možná nám něco důležitého uniká. Existují indicie, že lidská duše –
psýché nemusí být pouhou fantazií nebo jen pojmem sloužícím pro popis
našich duševních schopností, ale něčím reálně existujícím. Pokud je na
nich zrnko pravdy, může to zcela radikálně změnit náš pohled na svět
a jeho smysl.
Zkusme se podívat na prastarou ideu existence lidské duše očima moderního člověka. Může lidská duše reálně existovat? Existují nějaké fyzikální
či biochemické principy, na nichž by existence lidské duše mohla být založena? Lze vytvořit fyzikální model duše? Domnívám se, že ano. Domnívám
se, že možnost existence lidské duše je dána fyzikálními procesy, které mají
kvantově-relativisticky charakter.
Představa mozku jako kvantového počítače nic neříká o tom, že by mohla
existovat lidská duše ve smyslu, jak si ji představují světová náboženství. Ty
duši považují za cosi, co nelze vidět, změřit ani zvážit – za cosi nehmotného. Jak by však nehmotná duše mohla ovlivňovat náš hmotný svět? A co
to vlastně znamená, když se řekne, že je něco nehmotné?
Lidé si pod výrazem, že je něco hmotné, představují, že je to složené
z malých částic a částice si představují jako malá zrnka písku. Pokud
bychom se vydali na cestu do mikrosvěta, zjistili bychom, že náš hmotný
svět je velmi děravý. Je to hromada prázdnoty a mezi tím sem tam něco a to
něco se rozplyne, když se k tomu pokusíme přiblížit.
Hmota existuje jako pole, které je neviditelné a přesto spojuje dohromady
jednotlivé částice i všechna „zrnka písku“, které tvoří tento svět. Můžeme
říct, že pole je základ všeho hmotného a částice, které se z něj vynořují, jsou
jen malé kousky ledu plavoucí po ohromném oceánu. Je-li něco hmotné,
neznamená to, že to musí vypadat jako kus skály či hromada písku. To, že
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je něco hmotné, znamená, že to zakřivuje prostor a čas, jež spolu tvoří sjednocené prostoročasové kontinuum.
Hmota, dle Einsteinovy obecné teorie relativity, není nic jiného,
než zakřivení prázdného prostoru. Je tedy ve své podstatě prázdná –
„nehmotná“. Neexistuje nic než prázdný prostoročas, veškerá hmota, pole
i náboje jsou projevem geometrických a topologických vlastností prázdného
prostoru. Mohlo by tedy existovat něco víc „nehmotného“, než sám prostor?
Zřejmě ne. Existuje-li lidská duše, musí být stejné podstaty jako vše kolem
nás. Nemůže být více nehmotná, než je vše ostatní kolem nás.
Einsteinova teorie relativity změnila náš pohled na fyzikální realitu.
Prostor a čas už není něco, co existuje samo o sobě nezávisle na přítomnosti hmoty. Prostor a čas už není neměnný. Přítomnost hmoty a rychle se
pohybujících objektů ho zakřivuje, činí ho elastickým. Prostor a čas získává
tvar, který se velmi odlišuje od toho, jak ho známe ze zkušenosti.
Lidská duše, pokud existuje, musí být hmotná. Musí s ní být svázaná
nějaká energie a musí mít nějakou hmotnost. Jak hodně duše může vážit –
jako zrnko písku, jako molekula, atom nebo ještě míň? Kdyby vážila tolik,
co zrnko písku a byla i tak velká, i když se to může zdát málo, určitě by ji už
vědci odhalili. Objekt o velikosti a hmotnosti zrnka písku má velmi přesně
danou polohu v prostoru, a nemůže se nikde dost dobře skrýt.
Jediný způsob, jak by mohla unikat odhalení, je, že váží tak málo, že její
lokalizace na určitém místě není dost dobře možná. Její hmotnost musí být
tak malá, že se chová jako objekt kvantového mikrosvěta. Znamená to tedy,
že duši tvoří nějaké tajemné fyzikům dosud neznámé částice – mentiony
či psychony? Pokud by interagovaly s běžnou hmotou, už by byly objeveny.
Pokud s ní neinteragují, jen těžko mohou ovlivňovat činnost mozku.
Pokud duše existuje, musí se jednat o entitu, která existuje na úrovni
kvantového mikrosvěta. Nejedná se zřejmě o shluk nějakých tajemných
částic, ale spíše o tvar v kvantovém poli.
1.4 Kvantové pole
Fyzikové používají kvantovou teorii jako nástroj umožňující matematicky
velmi přesně popsat chování elementárních částic. Jen málo z nich si však
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položilo otázku, co je podstatou toho, že se elementární částice jednou chovají jako „zrnka písku“ a podruhé jako vlny. Jak je možné, že částice může
projít dvěma či více otvory současně? Jak může existovat současně ve více
historiích? Co se s částicí děje, když ji právě nepozorujeme?
Samozřejmě se dá tento problém jednoduše smést ze stolu s tím, že ptát
se na to, co nelze přímo pozorovat, nemá smysl, zvlášť když matematický
aparát kvantové mechaniky tak skvěle funguje. Naštěstí ne všichni vědci
zastávají tento názor. Příkladem může být americko-britský fyzik David
Bohm, který vytvořil vlastní ontologickou interpretaci kvantové fyziky.
Svou interpretaci založil na představě existence kvantového pole, jehož
tvar je schopen řídit vlastní pohyb částic, přestože toto pole samo o sobě
disponuje jen velmi malou energií. Je to podobná situace, jako když řídíme
rádiem pohyb loďky na vodě. Loďka má vlastní zdroj energie, který umožňuje její pohyb, ale využití této energie usměrňuje mnohem menší energie
rádiových vln, do nichž je namodulována požadovaná informace.
Kvantové pole je přítomno v každém místě časoprostoru, mapuje jeho
tvar a podle něho usměrňuje pohyb mnohem větší energie částice. Toto
pole není vidět, jeho energie není přímo měřitelná, a přesto jeho tvar určuje
vlastní pohyb částice v prostoru. Jeho tvar je dán uspořádáním objektů naší
hmotné reality.
Kvantová teorie říká, že fyzikální stav každé částice je plně určen její
vlnovou funkcí. Často lze polohu částice omezit na velmi malou oblast
prostoru. Pak má její vlnová funkce amplitudu výrazně odlišnou od nuly
jen v této oblasti. Takové vlnové útvary se nazývají vlnová klubka. Každé
vlnové klubko je tvořeno superpozicí nekonečně mnoha monochromatických vln. Dá se ukázat, že se vlnové klubko volné částice s časem rozplývá.
V klasické kvantové teorii vlnová funkce a vlnové klubko představují
abstraktní útvary, který slouží jen pro matematický popis kvantových procesů. Dnes ale už mnozí fyzikové nepohlíží na elementární částice jako na
malé bodové objekty, ale přijímají předpoklad, že částice jsou rozprostřeny
v prostoru a nikoliv soustředěny v bodě. Rozplývání vlnového klubka lze
pak chápat jako rozplývání samotné částice do časoprostoru.
Podle Davida Bohma je veškerá realita, kterou pozorujeme, rozvinutím,
jakousi speciální, stále se měnící podobou mnohem základnější svinuté
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skutečnosti, již nejsme schopni přímo postihnout. Představme si, že stav
částice s minimálním vlnovým klubkem odpovídá Bohmovu rozvinutí
a stav, kdy se vlnové klubko rozplývá jejímu svinutí:

Rozplývání vlnového klubka a princip rozvinutí a svinutí.

Pojmy rozvinutí a svinutí mohou být trochu matoucí. Rozvinutí, v tomto
pojetí, totiž znamená koncentraci energie částice do malého prostoru –
částice se stává přístupná pozorování. Naopak svinutí znamená rozplynutí
částice a její energie do celého časoprostoru a nikoliv „stočení se“ do nějakého „klubíčka“.
Libovolný tvar v kvantovém poli můžeme nazvat in-formou ve smyslu dávat – vnášet tvar (informaci). Elektron jako částice představuje tvar
v elektrickém poli. Stejně tak in-formy můžeme chápat jako reálné hmotné
objekty existující v kvantovém poli. Lidská duše může být tedy cosi jako
tvar v kvantovém poli, který je schopen držet si svou strukturu a přitom
být velmi proměnlivý v závislosti na tom, které jeho obsahy jsou právě
rozvinuty.
1.5 Kvantové objekty
Za objekty kvantového světa se obvykle považují velmi malé elementární
částice, jako je například elektron. Pozorujeme-li elektron, omezíme procesem pozorování jeho polohu v prostoru. Dle kvantové teorie, jeho vlnová
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duše, pokud by byla kvantovou strukturou.
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Existuje-li naše duše jako fyzikální hmotný objekt, prostorový tvar
v kvantovém poli (in-forma), který podléhá zákonům kvantového „mikrosvěta“, musí procházet procesem svinování a rozvinování. Důsledky
tohoto typu chování bychom měli být schopni vypozorovat jak v normálních stavech psýché, tak při tzv. změněných stavech vědomí.
Přirovnáme-li lidskou duši k částici jako je elektron, vyvolá to v nás
představu něčeho hrozně malého, co se nachází někde v nepatrné oblasti
prostoru – například v atomu nějakého prvku. To je představa, kterou jsme
si odnesli ze střední školy. Poloměr elektronu je opravdu velmi malý ~ 10-15
m, ale elektron není to, co je uvnitř tohoto poloměru, ale je spíše to, co je
vně. Elektron je tvar v poli a ne nepatrné zrnko písku.
Elektron je všude tam, kde je jeho pole. Je tedy velký jako celý vesmír,
i když většina jeho energie se nachází v nepatrné oblasti prostoru, která
je řádově srovnatelná s jeho poloměrem. Kdyby měl elektron o polovinu
menší hmotnost, jeho poloměr by byl dvakrát větší. Klidová hmotnost elektronu je ale přesně dána a nemění se (je to fyzikální konstanta). To platí
alespoň po dobu, kdy elektron pozorujeme.

1.6 Neznámé chování kvantových objektů

1.6 Neznámé chování kvantových objektů
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Svinující se objekt si během svého rozpínání „osahá“ okolní časoprostor
a usměrní svůj pohyb dle charakteru překážek, na něž narazí, stejným
způsobem jako by ho vedla nějaká pilotní vlna. Elementární objekt se rozpíná současně do budoucnosti i minulosti a přitom interaguje s ostatními
objekty v prostoru, které se chovají stejným způsobem.
Proces svinování je vratný, protože pozorováním objektu ho opět může
dostat do stavu s minimálním vlnovým klubkem a omezit tak prostor jeho
výskytu na minimum.
Jak to souvisí s psýché? Pokud by lidská duše byla kvantová struktura,
musela by podléhat procesu svinování a rozvinování. To znamená, že by
měla měnit svou energii, velikost a mělo by se pro ni měnit plynutí času
v závislosti na tom, zda se právě nachází ve stavu rozvinutí nebo svinutí.
1.7 Sny a kvantová realita
I kdyby lidský mozek fungoval jako kvantově neuronový počítač, určitě
by se nedalo říct, že člověk má nesmrtelnou duši. Po smrti člověka by se
zastavila i veškerá neuronová aktivita jeho mozku a tím i všechny jeho psychické funkce nezávisle na tom, zda je mozek něčím na způsob klasického
nebo kvantového počítače. Aby lidská duše mohla v pravém slova smyslu
existovat, musí být sama o sobě kvantovou strukturou.
Uvažujme, že náš mozek existuje v kvantovém poli a svou aktivitou
toto pole tvaruje. Zároveň však tvar tohoto pole ovlivňuje zpětně činnost
lidského mozku i těla. Obsahy psýché pak odpovídají tvarům kvantového
pole, které se svinují a rozvinují vůči mysli, která provádí jejich pozorování.
Mysl může aktivně ovlivňovat rozvinování in-forem v psýché.
Abychom se mohli vážně zabývat myšlenkou, že lidská duše má kvantový charakter, musíme najít nějaké indicie, které budou něco takového
naznačovat. Musíme se pokusit najít nějaké analogie mezi světem kvantové
fyziky a našimi duševními prožitky. Naštěstí tento úkol není až tak těžký,
jak by se mohlo v první chvíli zdát. Při hledání analogií můžeme začít třeba
v oblasti bdění, spánku a snové reality.
Představy, myšlenky, sny a jiné psychické obsahy se v naší mysli objevují
a zase mizí, podobně jako elementární částice se na okamžik „zhmotňují“
[ 21 ]
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před pozorovateli, aby v příštím okamžiku se rozplynuly do kvantové neurčitosti universa. Máme-li v noci nějaký sen, bývá pro nás dost obtížné tento
sen ráno vyjádřit tak, jak se nám zdál. Snové obrazy jakoby neuznávaly pravidla časové souslednosti, bývají neurčité a neuznávají logiku bdělé reality.
To, co se nám ve snu zdá jasné a smysluplné, po probuzení se jeví chaotické
a nesmyslné.
Může být, že naše sny jsou jen chaoticky poskládané střípky vzpomínek
na to, co jsme prožili v bdělém stavu. Přesto pocit, že ději svého snu rozumíme, přetrvává. Co když je tedy všechno jinak. Co když naše bdělá realita
představuje jen (rozvinutou) část skutečné reality. Snová realita připomíná
(svinutou) kvantovou realitu, kterou nejsme schopni přímo postihnout.
V této realitě neexistuje jedna historie skutečnosti, ale všechny možné historie, jež mohou mezi dvěma pozorováními nastat. Jakýkoliv pokus uvědomit si – rozvinout tuto realitu zákonitě tuto mnohoznačnou realitu mění
v potrhanou nesouvislou vzpomínku.
Měření rozvinuje svinuté in-formy do podoby hmotného objektu, tak
jak ho známe a chápeme. Svinutá realita probíhající v mnoha možných
historiích se redukuje na jednu jedinou historii skutečnosti. Pozorovatel
vnímá vždy jednoznačnou realitu, protože pozorováním rozvinuje svinutou realitu. Otázkou je, co by pozoroval, kdyby se mohl ponořit do svinuté
reality.
To by bylo možné v případě, kdy by hmotnost pozorovatele byla srovnatelně velká jako hmotnost elementárních částic, aby se u něj mohli projevit
kvantové vlastnosti. Pokud je lidská duše kvantovou strukturou, může lidská mysl při svinutí prožít vjem kvantové reality, která je nejednoznačná
a proměnlivá jako sny. Sny by tak nebyly chaotickým produktem spícího
mozku, ale konfrontací s realitou tak, jak ji v bdělém stavu neznáme.
V této chvíli může někdo namítnout, že podobnost mezi snovou a kvantovou realitou je zajímavá, ale je to stále jen vzdálená podobnost, protože
kvantovou realitu nikdo nikdy prokazatelně neviděl. Bylo zde však ukázáno, že při procesu svinování a rozvinování může docházet k transformaci fyzikálních veličin jako je délka, čas, hmotnost a energie podobně
jako v speciální teorii relativity. Pokusme se proto podívat, zda náznaky
těchto efektů můžeme v souvislosti s lidskou psýché vypozorovat.
[ 22 ]
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Při rozplývání vlnového klubka mikroskopického objektu se bude jeho
velikost měnit po skocích, které jsou nepřímo úměrné jeho hmotnosti.
Zároveň se bude pro něj měnit po skocích rychlost plynutí času. Po prvním skoku se rychlost plynutí jeho času dvakrát zpomalí. Jeho hmotnost se
dvakrát zmenší.
1.9 Spánek a plynutí času
Subjektivní vjem plynutí času nemusí být důsledkem jakési změny rychlosti
průběhu elektrochemických reakcí v našem mozku, ale může být dán tím,
že v soustavě psýché, v důsledku kvantově-relativistických efektů, čas plyne
jinak než v okolním prostoru. Změněné vnímání okolního světa nemusí
být produktem poruchy činnosti lidského mozku, ale může být důsledkem
fyzikálních procesů svázaných se soustavou lidské psýché.
Existuje-li duše jako fyzikální hmotný objekt, jenž podléhá zákonům
kvantového „mikrosvěta“, musí procházet procesem svinování a rozvinování. Svinování může probíhat po malých skocích podobně, jako když po
dodání energie atomu přeskočí elektron z jedné kvantové hladiny na dru25
hou. Podobné hladiny bychom měli pozorovat
i v lidské psýché.
Rozvinutý stav psýché by měl být25charakterizován lokalizací psýché
v prostoru, pomalým plynutím času subjektu, stavem, kdy je psýché „plná
energie“. Naopak svinutý stav psýché by měl být charakterizován rozšířením psýché (vědomí) do prostoru, čas subjektu by měl rychle plynout, energie psýché subjektu by měla být rozprostřena do prostoru.
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V psýché by různým kvantovým stavům mohly odpovídat různé úrovně
bdění a spánku. Přechodem na jinou kvantovou hladinu – úroveň bdění by
mělo dojít k změně rozvinutí psýché, odpovídající změně její energie, velikosti a k změně plynutí času svázaného s psýché. Různá spánková stádia by
pak odpovídala různým kvantovým stavům.
Spánek má čtyři stadia: 1, 2, 3, 4. Fáze 1 představuje stadium nejlehčího
spánku, kde se záznam EEG spícího člověka podobá získanému při sledování bdělé mozkové aktivity. Spánkové stadium 4 se naopak pokládá za
nejhlubší periodu spánku, protože se příslušný EEG záznam podobá grafu
komatózního stavu. Během sedmi až osmi hodin normálního spánku se
objeví čtyři, někdy i pět period, opakování všech čtyř stadií. Snová REM
fáze spánku odpovídá stadiu 1, NREM fáze stadiu 2, 3, 4.

Rozvinutý stav psýché by mohl odpovídat stavu, kdy spíme – zvláště
NREM fázi spánku. Plynutí vnitřního času oproti vnějšímu je zpomalené,
vědomí není schopno zpracovávat podněty z okolí. Mozek neuvolňuje
energii. Organismus odpočívá. Protože převážnou část spánku strávíme
v NREM fázi, zdá se nám, že prospaná noc uplyne velmi rychle. V NREM
fázi člověk načerpává energii a regeneruje své tělo. Když má dostatek energie, probouzí se nebo se u něj objevuje REM (snová) fáze spánku.
NREM fáze spánku bývá charakterizována jako fáze beze snů, kdežto
REM jako snová část spánku. Ve skutečnosti se člověku zdají sny ve fázi
REM i NREM, ale ve fázi NREM nepovažujeme tyto sny za „pravé sny“.
REM fáze spánku se podobá bdělému stavu. Přestože sny netrvají obvykle
déle než několik sekund, zdají se nám mnohem delší. Subjektivní čas plyne
ve fázi REM mnohem rychleji, a proto bychom tuto část spánku (podobně
jako bdělý stav) měli chápat jako jeden ze svinutých stavů lidské psýché.
[ 25 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

Bdělý stav psýché představuje její svinutý stav. Oblast vědomí, která byla
dosud stažena do malého prostoru, se rozšiřuje na celý okolní svět v dosahu
našich smyslů. Unavený či opilý člověk má oblast vnímání staženou na
úzkou oblast okolního světa (tzv. tunelové vidění), spící člověk okolí takřka nevnímá, ale odpočinutý, bdělý člověk má široké pole vnímání okolní
reality. Svinutý stav psýché umožňuje rozvinutí smyslových obrazů, vzorců
myšlení a jednání.
V bdělém stavu plyne subjektivní čas relativně rychle, i když rychlost
jeho plynutí se může měnit. Když se cítíme příjemně – bavíme se – náš
subjektivní čas plyne pomalu, ale okolní čas rychle utíká. Naopak když prožíváme nějakou nepříjemnou situaci – trpíme, náš subjektivní čas se vleče.
V REM fázi spánku subjektivní čas plyne minimálně stejně rychle nebo
ještě rychleji než v bdělém stavu. REM fáze je charakterizována krátkodobých svinutím celé mysli na úroveň dokonce nižší, než je v bdělém stavu.
Protože mozek ve spánku nepřijímá žádné informace z okolí nebo je přijímá jen v omezené míře, uvolněnou energií rozvinuje informace ze svého
nevědomí do vědomí v podobě snů.
Usínání je proces, který probíhá skokově – v jednu chvíli si jsme vědomi
toho, co se děje kolem nás. O sekundu později jsme již v říši Morfeově.
Proč se naše vnímání skokově a nikoliv pozvolně změnilo? Je to důsledek
kvantového skoku?
Když se nám zdá, že běžíme, většinou to na nás není poznat. Neděláme
žádné pro běh typické pohyby nohama ani rukama. Naše psýché je stažena
„dovnitř“ nás. Pokud se nám ale zdají příliš „živé“ sny občas nohou nebo
rukou trhneme. I to je doklad toho, že se psýché v REM fázi spánku může
svinovat na úroveň blízkou bdělému stavu.
Někdy se nám může stát, že prožijeme sen jakoby ve zlomku sekundy. To
by mohlo znamenat, že se naše snící psýché svinula více, než je typické pro
normální bdělý stav. Vzhledem k tomu, že ve spánku pracuje psýché v širším rozsahu energie, není příliš překvapivé, že sny nemusí být vždy pouze
chaotické, ale mohou mít tvůrčí, inspirativní nebo dokonce numinózní
charakter. To, co nedokážeme pochopit v bdělém stavu, nám může zjevit
sen.
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Snová realita velmi připomíná (svinutou) kvantovou realitu, kterou
nejsme schopni přímo postihnout. Snové obrazy jako by neuznávaly pravidla časové souslednosti, bývají neurčité a neuznávají logiku bdělé reality. To,
co se nám ve snu zdá smysluplné, po probuzení se jeví chaotické a nesmyslné. Vzpomínky na sny se nám velmi rychle po probuzení rozplývají. Ve
snu svinutá psýché subjektu pozoruje svinutou realitu svého nevědomí.
Proti fyzikální povaze subjektivního vnímání plynutí času se dá namítnout, že změna vnímání plynutí času, jako důsledek změny zakřivení
časoprostoru, by měla být provázena změnou vnímání rozměrů okolních
objektů jedincem. Když plyne čas subjektu rychleji, měl by mít pocit, že se
okolní realita rozpíná. Plyne-li čas subjektu pomaleji, měla by se mu jevit
okolní realita smrštěná. To se obvykle neděje.
Obraz okolní reality není něco, co by bylo mimo naší psýché. Naopak,
je to její integrální součást. Mění-li se psýché jako celek, mění se odpovídajícím způsobem i tento obraz. Nemůžeme si uvědomit, že se něco zvětšilo,
zvětšíme-li se současně s tím. Pouze, kdyby se jedna část naší psýché svinovala (rozvinovala) vůči druhé, pak bychom mohli vnímat rozměry okolních objektů zkresleně.
Tato situace může zřejmě nastat v tzv. změněných stavech vědomí.
Změněné stavy vědomí jsou stavy, při nichž člověk jinak vnímá okolní realitu. Mohou se objevit pod vlivem některých omamných a psychotropních
látek, při určitých technikách cvičení, dýchání, meditacích nebo samovolně
v extrémních životních situacích. Zážitky z těchto stavů jsou v literatuře
hojně popsány a skutečně popisují to, co bychom mohli očekávat.
V oblasti beletrie velmi působivě popsal zážitek změny vnímání prostoru a času Jack London ve svém románu „Tulák po hvězdách“ popisující život vězně odsouzeného na smrt, který je za trest dozorci opakovaně
pevně sešněrován na mnoho hodin do svěrací kazajky. Přestože jeho tělo
nevýslovně trpí, nachází způsob, jak svou duši osvobodit. Pomalu umrtvuje své tělo, až je jeho duše schopna se od něj odpoutat a přenést do minulých životů. Následující popis obsahuje jeho počáteční zážitky:
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Nejvíc mě zaráželo zdánlivé zvětšování mozku. Nepřekročil stěnu lebky,
a přece se mi zdálo, že jeho povrch je už mimo lebku a rozšiřuje se dál. Bylo to
provázeno jedním z nejpozoruhodnějších pocitů nebo zážitků, s jakými jsem
se kdy setkal. Čas a prostor, pokud tvořily obsah mého vědomí, se nesmírně
rozšířily. A tak, když jsem otevřel oči, abych si to ověřil, viděl jsem, že stěny
mé těsné cely se rozestoupily, takže cela se podobá prostorné audienční síni.
A zatímco jsem o tom uvažoval, věděl jsem, že se rozestupují dál.
--Rozšíření času bylo stejně pozoruhodné. Srdce mi tlouklo jen v dlouhých
intervalech. Dostal jsem nový nápad a začal jsem zvolna a bezpečně počítat
vteřiny mezi dvěma údery srdce. Zprvu, jak jsem jasně zjistil, uplynulo mezi
dvěma údery něco přes sto vteřin. Když jsem však počítal dál, intervaly se
prodlužovaly tak, že mě počítání unavilo.
Je zřejmé, že srdce vyprávěče netlouklo jednou za sto či více sekund, ale
subjektivně měl tento pocit, protože jeho subjektivní čas běžel mnohem
rychleji než čas v okolní realitě. Čas či časový interval se pro subjekt rozšířil
a stejně tak rozměry okolního prostoru, pokud tvořily obsah jeho vědomí.
Vědomá část psýché vypravěče se svinovala rychleji než ta, jež ležela na
okraji jeho vědomé pozornosti, a proto si i rozpínání prostoru uvědomoval.
V případě románu Jacka Londona se jedná o beletrii, která jistě byla
upravena dle fantazie autora. Přesto je výše uvedený popis velmi podobný
tomu, co skutečně lidé mohou prožít při změněných stavech vědomí.
V oblasti odborné literatury nalezneme řadu zajímavých zážitků tohoto
druhu například v knihách Stanislava Grófa – světoznámého českého psychiatra žijícího v USA.
1.10 Vnímání okolní reality
Mozek je schopen zpracovávat signály, které do něj ve formě nervových signálů přicházejí z celého těla. Informují ho o procesech, které se odehrávají
uvnitř i vně organismu. Mozek na tyto podněty určitým způsobem reaguje
a řídí tělové funkce. Podněty, které proniknou až do našeho vědomí, vytvářejí naši představu o světě kolem nás a také uvnitř nás.
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Máme pět základních smyslů – zrak, sluch, čich, chuť a hmat, jež nám
podávají informaci o dění kolem nás. Snad nejdůležitějším zdrojem informací o vnějším světě je pro nás vidění – zrak. Systém vidění je celkem složitý. Jeho základním prvkem je oko. Tvoří je čočka s proměnnou ohniskovou vzdáleností, proměnný vstupní otvor – zornice, sítnice, sklivec,
fotoreceptory – tři druhy čípků a tyčinky, gangliové buňky, zrakový nerv
a další části.
Čočka zaostřuje převrácený obraz zorného pole na sítnici. Fotoreceptory
se nacházejí na vnější straně sítnice. Tyčinky nám umožňují vidět při slabém světle. Čípky fungují jen při jasném světle, ale dávají nám možnost
vidět barevně. Existují tři typy čípků citlivé na modré, zelené a červené
světlo. Kombinací signálů od nich získáváme vjem různých barev a jejich
odstínů.
Gangliové buňky na vnitřní straně sítnice vysílají signály do mozku.
Buňky na pravé polovině sítnice vysílají informace do pravé mozkové
hemisféry a naopak buňky nacházející se v levé polovině sítnice vysílají
informace do levé mozkové hemisféry. Obě hemisféry mozku jsou propojeny několika svazky nervových vláken, z nichž největší je tzv. svorové
těleso. Tak je zabezpečeno spojité vidění.
Existují dva základní systémy vidění. Starší z nich pracuje rychle, nerozlišuje barvy, dobře ale rozlišuje pohyby a prostor. Je spojen hlavně s temenními oblastmi mozkové kůry. Mladší pracuje pomaleji, rozlišuje barvy
a jemné podrobnosti. Je svázán především s kůrou týlních a spánkových
laloků. Oba tyto systémy vytvářejí náš zrakový vjem.
Zraková mozková kůra se rozlišuje na „nižší“ a „vyšší“ zrakovou oblast.
„Nižší“ oblast je ta, do níž dospěje zraková informace ze sítnice a mezimozku jako první. Zpracovává jednoduché zrakové podněty. Předá je do
„vyšší“ korové oblasti, kde je z těchto základních dat složena informace
například o podobě obličeje pozorované osoby, kterou pak dokážeme rozpoznat. Při poruše této funkce může dojít k tomu, že postižený přestane
rozeznávat tváře svých blízkých, přestože dokáže poznat, že se dívá na tvář.
Ztratí schopnost vnímat citový výraz tváře.
Existují lidé, kteří trpí tzv. korovou slepotou. Oči mají v pořádku, ale
jsou postižena jejich korová centra. Tito lidé říkají, že předmět, který mají
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před sebou, nevidí, ale přesto jsou schopni uspořádat dlaň a prsty tak, aby
jej správně uchopili do ruky. Informace o předmětu není schopna proniknout do jejich vědomí. Tomuto jevu se říká „vidění slepých“.
Vědci zabývající se zkoumáním tajemství mozku již vědí, že v něm existuje celá řada zrakových oblastí, z nichž každá analyzuje zrakové vjemy
komplexně i specificky. Nelze však vymezit v mozku žádnou oblast, jejíž
aktivita neuronů by odpovídala obrazu světa, který vidíme před sebou. Už
chápeme, jak mozek obrazy promítnuté na sítnici dokáže rozkládat, ale
nechápeme, jak je opět dokáže složit do vjemu, který vidíme před sebou.
Je zajímavé, že vidíme tak, jako bychom vnímali přímo obraz promítnutý na sítnici oka. Přitom nejprve musí dojít k chemické reakci na
světlo citlivých buňkách, a pak je tento obraz přenášen formou nervových
impulsů do mozku, kde je dál zpracováván. Jak se v mozku odtvoří obraz,
který se nachází na sítnici? Je to, jako bychom měli v očích kamery a dívali
se na jejich obraz na televizoru v pohodlí obyváku. Jenže má mozek v sobě
zabudovanou svou mikrotelevizi a kdo se na ni uvnitř kouká?
Okolní svět vnímáme pomocí více či méně věrných obrazů, které se smyslovými kanály přenášejí do mozku a rozvinují se v naší mysli. Díváme-li
se na nějaký objekt, energie jeho obrazu není větší než energie fotonů, které
tento obraz zprostředkovávají. Slyšíme-li nějaký zvuk, jeho energie není
větší než energie zvukových vln, které ho vytvářejí.
Obraz podnětu není někde uvnitř naší hlavy, ale jako by se rozvinul
v místě, kde se podnět nachází. Naše ruka automaticky zamíří k místu,
kde se v naší psýché nachází obraz šálku čaje. Naše hlava se automaticky
otočí směrem, odkud přichází zvuk. Obrazy okolní reality vnímáme trojrozměrně. Existují jakoby mimo nás – v mysli přesahující hranice našeho
mozku a promítající se do okolního prostoru.
Obraz okolní reality se před námi rozvinuje prostorově jako virtuální
kvantová struktura. Existuje tak dlouho, jak dlouho proudí našimi smyslovými kanály energie, která ho vytváří. Pak obraz odeznívá – svinuje
se. Svinující se obraz rozvinuje obrazy uložené v naší paměti a na základě
podobnosti s nimi interferuje. To nám umožňuje ztotožnit viděné se známým. Někdy se může stát, že to co vidíme, dá podnět k rozvinutí nereálného obrazu v naší mysli, a my takzvaně podlehneme iluzi.
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Smyslové cesty našeho organismu představují „okna“ jimiž psýché proniká do okolního prostoru. Pro psýché není žádné vně. Vše, co vnímáme,
existuje – je rozvinuto v naší mysli. To naše mysl je „tam vně“ a je i „tam
uvnitř“. Je jen iluze, že existuje něco mimo naší mysl. Vše je uvnitř.
1.11 Změna vnímání při poškození mozku
V některých velmi vážných případech epilepsie, aby se zabránilo rozšiřování záchvatové aktivity z jedné hemisféry na druhou, se provádí chirurgický zákrok, kterým se protne svorové těleso – největší svazek nervových
vláken spojující obě mozkové polokoule. Pacienti po této operaci jsou postiženi tzv. syndromem rozštěpeného mozku.
Levá mozková hemisféra řídí pohyby pravé poloviny těla a přijímá z ní
smyslové vjemy. Pravá hemisféra řídí pohyby levé poloviny těla a přijímá
z ní smyslové vjemy. Zrakové vjemy z levých polovin sítnic obou očí (pravá
část zorného pole) jdou do levé mozkové hemisféry a naopak vjemy z pravých polovin sítnic (levá část zorného pole) směřují do pravé hemisféry.
Centrum řeči je umístěno v levé polovině mozku. Pravá obvykle mluvit
neumí. Pouze do jisté míry mluveným slovům rozumí.
Lidé s oddělenými hemisférami jsou schopni, při zavřených očích,
pojmenovat předmět ve své pravé ruce. Nejsou to však schopni udělat pro
předmět v levé ruce, protože informace jdou do pravé hemisféry, která není
svázaná s řečí. Nejsou schopni pojmenovat předmět, jenž se nachází v levé
části jejich zorného pole. Je-li jim vložen do jedné ruky nějaký předmět,
aniž ho mohou vidět, nedokáží druhou rukou po hmatu najít předmět stejného tvaru mezi jinými předměty. Informace o tvaru není schopna přejít
z jedné mozkové hemisféry do druhé.
Je-li promítnut na levou část zorného pole pacienta nějaký obrázek a on
má následně najít mezi jinými obrázky obrázek, který má s ním souvislost,
levá ruka (řízená pravou nemluvící hemisférou) je schopna jej ukázat. Levá
hemisféra, která obrázek neviděla, netuší, proč ho levá ruka ukázala. Levá
ruka jako by získala autonomii na vědomí osoby a ta se může snažit jen si
domýšlet, proč ta ruka dělá, to co dělá. Může si vymyslet, že se třeba ten
obrázek oné osobě líbí.
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U některých pacientů s postižením pravé hemisféry mozku (po mrtvici)
se objevuje velmi nezvyklá porucha. Nazývá se neglekt. Osoby s touto poruchou opomíjejí levou část zorného pole a uvědomují si pouze jeho pravou
část. Chovají se, jako by levá část okolního prostoru vůbec neexistovala. Jedí
jídlo pouze z pravé poloviny talíře, jsou schopni číst pouze slova umístěna
vpravo nebo jen pravé poloviny slov, muži si holí a ženy si líčí pouze pravou
tvář a uvědomují si pouze pravou polovinu světa kolem nich. Pacient s tímto
poškozením „nevidí“, že levá část hrníčku je ulomená. Neuvědomuje si
levou část obrázku, ale je ji schopen prstem správně obtáhnout. Nevnímá
dotek na levé straně svého pravého zápěstí, má-li dlaň otočenou směrem
nahoru, ale cítí ho, otočí-li dlaň směrem dolů.
Pracuje-li lidský mozek jako počítač, jak by mohl jednou dotek zápěstí
necítit a pak zase cítit? Spíše zde dochází k tomu, že obraz okolní reality
a těla pacienta v jeho psýché není možno udržet rozvinutý; a to konkrétně
vždy jeho levou část (vzhledem k poškození pravé strany mozku). To, že je
pacient schopen například obtáhnout obrázek, jehož levou část nevnímá,
znamená, že obraz podnětu v psýché existuje, ale není ho možno podržet
rozvinutý po tak dlouhou dobu, aby si ho subjekt uvědomil.
Lidé postižení neglektem opomíjejí levou část reality nejen tehdy, když
se na něco dívají, ale i tehdy když si něco představují nebo si na něco vzpomínají. Neglekt může ovlivnit vnímání reality v blízkosti těla pacienta, ale
nemusí ovlivnit vnímaní jeho vlastního těla či prostoru ve větší vzdálenosti od pacienta. Realita v jeho myšlenkách existuje v závislosti na tom,
s které strany se na ni dívá fyzicky nebo psychicky. Obraz světa v jeho mysli
nezmizel, ale byl zvláštním způsobem deformován, jako by byl poškozen
jeho holografický záznam.
Vidí-li člověk postižený neglektem obrázek domu, jehož levá část hoří,
vnímá jen vlastní dům (jeho pravou část) a není si vědom, že dům hoří.
Přesto se mu ten dům nějakým způsobem nelíbí, nechtěl by v něm bydlet
a vymýšlí si pro to nevědomě nějaké přijatelné vysvětlení podobně jako
pacienti postižení syndromem rozštěpeného mozku.
Kromě postižení, jako je neglekt či syndrom rozštěpeného mozku,
mohou lidé trpět i mnoha jinými poruchami vnímání. Nemusí být schopni
vidět barvy, mohou špatně rozlišovat nebo vůbec nepoznávat tváře lidí.
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Některé poruchy v činnosti mozku mohou způsobit poruchy řeči, schopnosti rozumět textu, vyvolat poruchy hybnosti, změnit osobnost postiženého nebo snížit jeho inteligenci. Může také dojít ke ztrátě paměti či schopnosti ukládat informace do paměti.
Není syndrom rozštěpeného mozku a jiná postižení v důsledku poškození mozku důkazem, že člověk žádnou duši nemá, že jeho psychické vjemy
a pocity vznikají pouze činností jednotlivých mozkových center a komunikací mezi nimi? Zdá se, že mozek je jen přístroj, který vytváří naši mysl.
Když přestane fungovat, protože jeho součásti selžou, pohasne naše mysl
jako obraz na vadné televizi.
Jednotlivé hemisféry, i když vypadají symetricky, nevytvářejí každá
vlastní vědomí. Přestože hemisféry rozštěpeného mozku spolu nekomunikují, chovají se postižení pacienti i nadále jako jedinci a ne jako dva různí
lidé v jednom těle, jak by se možná mohlo z předchozího zdát. Vědomí
lidí se syndromem rozštěpeného mozku zůstává stále jedno, změna jejich
vnímání je bez použití speciálních testovacích technik takřka nepostřehnutelná a tito lidé jsou schopni vést normální život, i když určitá část informací není schopna proniknout do jejich vědomí.
To, že subjekt „nevidí“ část svého zorného pole, i když má zdravé oči,
znamená, že jeho psýché svázaná s vědomím byla z této části jeho těla stažena. Jeho levá ruka je přesto schopna ukázat na obrázek či předmět, který
má souvislost s tím, co vidí levá část zorného pole. To znamená, že psýché
se dá rozdělit stejně jako mozkové hemisféry (s každou hemisférou je spojeno určité „množství“ psýché) nebo psýché má kaskádovitou strukturu
a informace z pravé hemisféry se nedostanou „výš“.
1.12 Človíček – homunkulus
Představme si, že si čteme knížku a dostaneme chuť se napít trochu čaje
ze šálku, jež leží kousek od nás na stole. Pohledem zběžně zkontrolujeme
polohu šálku na stole. Pak naše ruka automaticky zamíří k šálku, prsty se
rozevřou do správné polohy a uchopí ouško šálku – ani příliš silně ani slabě.
Naše oči už mezitím hledí opět do knihy a sledují text. Ruka neomylně
přiblíží šálek k našim ústům, napijeme se a ruka opět odloží šálek na stůl.
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Totéž dokážeme udělat, ať už stojíme, sedíme, ležíme nebo třeba visíme
hlavou dolů.
Jak to dokážeme? Jistě existují ruce robotů – neživých strojů, které dokáží
takřka totéž. To slovo takřka má svůj význam. Naprogramovat a uzpůsobit
mechanický stroj, aby provedl tak složitý a těžký úkon je nesmírně náročné.
Člověk přitom dokáže udělat podobných složitých úkonů bez zvláštní
námahy velmi mnoho. Stroj by bylo nutno vždy složitě přeprogramovat. Je
ale pravda, že i člověk musí tuto schopnost trénovat a rozvíjet.
Je-li pohybová stránka člověka založena na podobném principu jako
u robotizovaných mechanických strojů, musí lidský mozek představovat
opravdu dokonalý výpočetní systém, jenž dokáže velice rychle zpracovávat
nesmírné množství informací o poloze každé části těla, o poloze předmětů
v dosahu končetin, jejich tvaru, velikosti, váze, tuhosti apod. a navíc velmi
precizně řídit, dle jakési vnitřní mapy těla a okolního prostoru, pohyb končetin k stanovenému cíli a to i bez pozornosti očí.
Roboti mají obrovský problém rozpoznat předměty, jako jsou klíče,
hodinky, boty či hrnky. Pro ně je to jen velký soubor různě zakřivených
linií převedených do řeči čísel. Vyznat se v té změti bodů, čar a s nimi spojených čísel vyžaduje velmi velké množství výpočetního času. Začne-li být
s těmito předměty hýbáno či otáčeno, změť čar se změní a elektronický
mozek robota by musel začít se složitými výpočty znova.
Pokud by pracoval lidský mozek jako počítač, abychom se vyznali
v předmětech a objektech kolem sebe, musel by neustále provádět milióny
složitých výpočtů a to bez toho, abychom si jich byli vědomi. Kdybychom
to samé chtěli po počítači, asi by se jeho systém brzo zhroutil na nějakou
výpočetní chybu a jeho hardware by se začal řádně přehřívat. Mozek sice
produkuje teplo, ale určitě se nepřehřívá, když se rozhlížíme kolem sebe.
Slyšel jsem přirovnání, že kdyby měl počítač zpracovat stejné množství
informací jako mozek, potřeboval by ke své činnosti gigawatty energie –
tedy jednu elektrárnu na jeden PC mozek.
Mozek si neustále udržuje představu o poloze a pohybu všech částí
našeho těla, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Zavřeme-li oči, dokážeme
hned říct, v jaké poloze se právě nacházejí naše ruce, nohy či hlava. Mozek
tedy vytváří jakousi mentální mapu povrchu našeho těla, jež se odborně
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nazývá homunkulus neboli človíček. Tento název použili také vědci zabývající se studiem mozku pro tenký proužek mozkové kůry, který se táhne
napříč horním obvodem obou hemisfér. Vzruchy vzniklé podrážděním
hmatových receptorů na povrchu celého našeho těla končí právě v tomto
kousku mozkové tkáně.
Představa homunkula, malé mapy na povrchu mozku představující dost
deformovaný obraz povrchu našeho těla, není úplně přesná. Není to totiž
jednoduchá mapa, kde by jednomu místu na kůži odpovídal jeden bod na
povrchu mozku, ale jedná se spíše o složitou mozaiku více vzájemně se překrývajících korových polí, které na podnět na povrchu kůže odpovídají.
Tvar homunkula se může měnit. Pravidelně procvičovaná část těla ovlivňuje svůj obraz v mozkové kůře.
Dalo by se předpokládat, že homunkulus funguje nějak takto. Představme
si, že nám na ruce přistane moucha. Pohyb jejích nožiček vyvolá na naší
kůži nepříjemný pocit. Ten se šíří, jako nervový impuls, do mozkového
homunkula. Mozek rychle provede složitý výpočet a vyšle nazpět sérii nervových impulsů, jež způsobí, že se po mouše oženeme rukou. To vše by se
mělo odehrát během několika desetin sekundy. Nicméně je otázkou, zda to
tak opravdu funguje.
Představa požadovaného pohybu vzniká dřív, než se realizuje pohyb
samotný. Představme si, předobraz pohybu neexistuje jen v naší hlavě,
ale v prostoru, kde se má pohyb uskutečnit. Pak by mozek nemusel provádět žádné složité výpočty, pouze by se v naší mysli porovnávala představa žádoucího pohybu se skutečností. Neexistovalo by proto ani zpoždění
související s délkou výpočtu. Pohyb by nebyl řízen odněkud z mozku, ale
řídil by ho tvar rozvinutý v psýché. Tento tvar by působil na každou buňku
těla podílející se na pohybu. Ovlivňoval by šíření nervových impulsů, které
by aktivovaly svaly žádoucím způsobem. Nepatrná energie předobrazu
pohybu by řídila pohyb energie, která tento pohyb provádí stejně, jako
kvantové pole ovlivňuje pohyb elementárních částic.
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1.13 Determinismus přírody
Je na čase, zamyslet se se nad tím, co je to vědomí, zda je vlastní pouze
lidem či zda ho mají i zvířata, popřípadě i neživé věci. Měli bychom zjistit,
zda máme svobodnou vůli či, zda je to jen iluze. Svobodná vůle by z hlediska fyziky předpokládající deterministický vývoj všech systémů neměla
vůbec existovat. Myslí si to i takové autority, jako je Stephen Hawking. Pro
něj jsme jen biologické stroje bez svobodné vůle.
Předvídatelnost budoucího vývoje hmoty je v mnoha směrech omezena.
Dle obecné teorie relativity je omezena samotnou globální geometricko-topologickou strukturou prostoročasu. Nedokážeme spočítat ani dlouhodobě předpovídat chování chaotických systémů – tj. všech fyzikálních
systémů, které se skládají z více jak dvou částí. Předpověď chování částic na
úrovni kvantového mikrosvěta má pak již pouze ryze statistický charakter.
Přesto věříme, že budoucí stav každého objektu je jednoznačně předurčen
jeho počátečním stavem.
Budoucnost je dána minulostí. Není známo nic, co by tento princip
z hlediska fyziky narušovalo. Vzato do důsledku, již na počátku světa bylo
určeno, na co každý z nás myslí právě teď i to, na co budeme myslet a co
budeme dělat dnes večer. Je to pouhá iluze, že máme možnost se rozhodnout, zda půjdeme večer do kina, na pivo, za zábavou či zda zůstane doma
a budeme se koukat na televizi či zalezeme do postele?
Je-li naše možnost svobodné volby nulová, v podstatě nelze nic na tomto
světě ani v našich životech změnit. Vše co bude, bylo již dáno. Zločinci
nemohou za své zločiny, diktátoři dělali jen to, co jim bylo předurčeno. Lidé
konající dobré skutky nám mohou být k smíchu – i oni však za to nemohou.
Bylo jim to dáno osudem. Vlastně všichni děláme jen to, co máme a nikdo
z nás to nemůže změnit. Stačí se nechat unášet proudem.
Pokud lidé ztratí důvod věřit tomu, že mají svobodnou vůli, nemohou
věřit ani tomu, že mají duši, že tento svět má nějaký smysl. Pojmy jako
morálka či svědomí ztrácejí svůj smysl a lidé se mohou chovat, jak se jim
právě zachce. Však všechno bylo již dávno předurčeno – i jejich chování.
Veškerý pokrok je jen důsledkem nevyhnutelného běhu událostí.
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Pokud naše svobodná vůle není jen pouhou iluzí, psýché není produktem činnosti mozku, ale je velmi zajímavým fenoménem, o který by
se fyzika měla intenzivně zajímat, pokud se má její vývoj posunout dál.
Znamenalo by to, že fyzikům něco velmi důležitého v popisu světa chybí
a vesmír není neživou hromadou hmoty, jak se nám jeví.
1.14 Svobodná vůle
Průkopníkem v oblasti zkoumání vědomí a svobodné vůle byl fyziolog
Benjamin Libet z Kalifornské univerzity. Nechal dobrovolníkům upevnit
na hlavu elektrody, které snímaly elektrickou aktivitu jejich mozku, a na
ruku umístit senzor monitorující činnost jejich svalů. Měli za úkol pozorovat bod pohybující se po ciferníku připomínajícím hodiny. Jejich úkolem
bylo zmáčknout tlačítko spojené s osciloskopem měřícím čas ve chvíli, kdy
se pro to svobodně rozhodnou, a říct, kde se bod právě nacházel.
Ukázalo se, že uplyne přibližně 200 ms od chvíle, kdy se subjekt vědomě
rozhodne stlačit tlačítko do momentu, kdy dojde ke zmáčknutí tlačítka. Asi
300 ms předtím než subjekt má pocit, že učinil vědomé rozhodnutí, je už
zřejmý nárůst mozkové aktivity. To by znamenalo, že pocit vědomí vzniká
půl sekundy po tom, co již začala mozková aktivita. Svobodná vědomá vůle
by tak byla jen iluze na konci nevědomé aktivity probíhající v mozku, protože to vypadá, že mozek se rozhodne o 300 ms dřív, než my máme pocit,
že jsme učinili vědomé rozhodnutí. Pocit vědomí je pak jen poslední fázi
rozhodovacího procesu v mozku.
Opakované experimenty Libetovy výsledky nevyvrátily. Naopak, zdá se,
že mozková aktivita může předcházet pocit našeho vědomého rozhodnutí
nejen o 300 ms ale o celé sekundy. Podle některých badatelů, je prý dokonce
možné, na základě mozkové aktivity, s velkou pravděpodobností (60 – 80
%) předvídat, má-li pokusný subjekt možnost vybrat mezi dvěma tlačítky,
které z nich se nakonec rozhodne zmáčknout. Zdá se tedy, že mozek se
rozhoduje sám a nevědomě v důsledku své strojové reakce na vnější podnět. My máme zpětně jen iluzorní pocit, že jsme to rozhodnutí učinili sami
a svobodně.
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Otázkou je, proč vlastně máme pocit vědomí. K čemu je to dobré? Je to
výtvor slepé evoluce, protože příroda zjistila, že je to nějak dobré pro naše
přežití? Je snad efektivnější programovat chování dravce, kterým člověk je,
ve vědomém módu než v tom nevědomém? Nemohu se zbavit pocitu, že
vytváření tak složité virtuální reality pro „přežití“ pouze na základě kombinace následků a příčin je poněkud přitažené za vlasy.
Benjamin Libet zkoumal také v průběhu operace odhalený povrch
mozku. Mohl přitom komunikovat se svými pacienty, protože tito zůstávají
během neurochirurgické operace při vědomí. Požádal je, aby se pokusili
vzájemně porovnat dva odlišné vjemy. První byl vyvoláván dotykem špičatého předmětu přímo na zápěstí pacienta a druhý byl výsledkem elektrické
stimulace zápěstí homunkula v jeho mozku. Oba typy podráždění vyvolávaly u pacienta pocit dotyku zápěstí.
Zajímavé na tomto experimentu je, že když se experimentátor nejprve
dotkl pacientova homunkula v místě jeho pravého zápěstí a asi dvě desetiny sekundy poté jeho levého zápěstí, hlásil pacient tyto vjemy v opačném
pořadí. Přitom nervový impuls z homunkula nemusel projít metr dlouhou
dráhu od zápěstí do mozku jako v případě impulsu šířícího se od levého
zápěstí pacienta. To je podivné.
Další experimenty pana Libeta naznačují, že teprve asi až po půl sekundě
mozkové aktivity odpovídající vnějšímu stimulu se objevuje pocit jeho uvědomění si.
Představme si, že máme zakryté oči a někdo se dotkne nějakým nástrojem kůže naší ruky, aniž bychom to viděli. Subjektivně máme pocit, že
vjem doteku nastal ve stejném okamžiku, kdy k němu skutečně došlo. Je
to ale pravda?
Nyní si představme, že máme do mozkové kůry zavedenou elektrodu,
jejíž elektrický stimul budeme vnímat jako dotyk kůže druhé ruky. Ukazuje
se, že stimul kratší půl sekundy vůbec nezaregistrujeme. Delší elektrický
stimul začneme vnímat až po uplynutí půl sekundy. Výsledek tohoto
pokusu bychom mohli například vysvětlit, nějakým zpožďujícím procesem v mozku. Normálně se přece nestává, aby nás někdo dráždil přímo
v mozku. Jak potom ale vysvětlit následující výsledek experimentu?
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Máme zakryté oči a někdo se v určitém okamžiku opět dotkne stejného
místa na naší ruce. Dříve než uplyne půl sekundy, aktivuje ještě navíc elektrickou stimulaci mozkové kůry. Pak se však stane něco divného. Zjistíme,
že jsme dotek kůže naší ruky vůbec nevnímali – nepronikl do našeho
vědomí. Jako by ho druhý impuls zcela vymazal, i když jsme měli skoro půl
sekundy na jeho uvědomění si. Teprve až po půl sekundě elektrické stimulace jsme mohli pocítit vjem vyvolaný stimulací mozkové kůry homunkula.
Z výše uvedených pokusů vyplývá paradox. Abychom si něco uvědomili, potřebujeme půl sekundy. Další sekundu potřebujeme k tomu, abychom dokázali vědomě na podnět reagovat. Celková doba vědomé reakce
na podnět představuje tedy zhruba jednu a půl sekundy. To by ovšem znamenalo, že všechny činnosti, které od nás vyžadují rychlé reakce, provádíme zcela nevědomě jako naučený automat.
Hrajeme-li tenis, řídíme-li auto či třeba diskutujeme-li s někým, měli
bychom to vše dělat, dle výše zmíněných experimentů, pouze nevědomě
bez účasti vědomí. Vědomá reakce by se měla dostavit, necháme-li si alespoň jednu a půl sekundy „na rozmyšlenou“. Musíme-li však reagovat rychleji – v kratším čase, je naše vědomá reakce pouze iluzí našeho mozku.
Nebo je všechno úplně jinak.
1.15 Komunikace mimo čas
Naprostá většina fyzikálních zákonů je z hlediska toku času dokonale
symetrická. To znamená, že tyto zákony by fungovaly stejně nezávisle na
tom, zda by čas plynul směrem z minulosti do budoucnosti nebo naopak.
Již mnoho let se fyzikové snaží zjistit, co je příčinou toho, že existuje nějaká
šipka času. Na toto téma vznikla již řada fyzikálních teorií, které jsou založeny na principu entropie, druhé větě termodynamiky a statistice.
V klasické fyzice cokoliv učiníme na konci fyzikálního experimentu,
nemůže ovlivnit situaci na jeho začátku. V kvantové fyzice toto ovšem
neplatí. Pokusíme-li se oklamat „přírodu“ tím, že vymyslíme důmyslný
experiment, který má za úkol například dodatečně zjistit, kterou štěrbinou elektron prošel v difrakčním experimentu, nebo ovlivnit jeho spin
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v Stern-Gerlachově zařízení, měření na konci experimentu neovlivní pouze
konečný stav elektronu, ale celou jeho historii od počátku experimentu.
V kvantovém mikrosvětě se směr plynutí času nejeví tak podstatný
jako v makrosvětě, jejž známe z dennodenní zkušenosti. John Cramer
z Washingtonské univerzity v Seattlu navrhl velmi zajímavý popis, jenž
vysvětluje chování kvantových systémů pomocí komunikace mezi elementárními objekty, která probíhá směrem z minulosti do budoucnosti a také
z budoucnosti do minulosti. Ve výsledku je tato komunikace bezčasová.
Vibrující elektron vytváří elektromagnetické pole, které by se mělo
dle fyzikální symetrie šířit ve formě vln směrem do budoucnosti a rovněž i směrem do minulosti. Elektromagnetické vlny šířící se směrem do
budoucnosti dobře známe – jsou to světelné paprsky, které nám umožňují
vidět. Naopak s elektromagnetickými vlnami šířícími se z budoucnosti do
minulosti – nemáme žádnou zkušenost, přestože by také měly existovat.
Vlny směřující do budoucnosti se nazývají retardované (opožděné –
dorazí k cíli později, než jsou vyzářeny ze zdroje). Vlny šířící se směrem
do minulosti se nazývají pokročilé (dorazí k cíli dříve, než jsou vyzářeny ze
zdroje). Představme si nyní elektron, který současně vyzáří retardovanou
i pokročilou vlnu.
Retardovaná vlna směřuje do budoucnosti, dokud se nesetká s jiným
elektronem, který může její energii pohltit. Pohlcením energie začne druhý
elektron vibrovat a vytvoří vlastní retardované pole, které zcela zruší směrem do budoucnosti retardované pole od prvního elektronu. Absorbující
elektron však produkuje také pokročilou vlnu, která směřuje zpátky do
minulosti, kde se setká s prvním elektronem, jenž jejím pohlcením začne
vibrovat a vytvoří novou pokročilou vlnu, která vyruší jeho původní
pokročilou vlnu.
Vlnění postupující v čase za okamžikem pohlcení energie druhým
elektronem nyní neexistuje – je vyrušeno. Neexistuje také žádné záření,
které by se šířilo zpátky v čase před okamžikem vyzáření energie prvním
elektronem. Existuje jen vzájemně zesílená dvojitá vlna mezi oběma elektrony, která je spojuje skrze prostoročas. Protože se zde jedná o komunikaci
v obou směrech času, je ve skutečnosti tato komunikace bezčasová.
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Tato představa je nejlepším popisem podstaty kvantových jevů, jaká
kdy byla vytvořena. Můžeme vyslat elektron do experimentu se štěrbinami
a změnit jeho uspořádání až ve chvíli, kdy elektron proletěl štěrbinami, abychom zjistili, kterou štěrbinu použil. Přesto to nikdy nezjistíme. Dle tohoto
modelu, elektron vysílá vlnu do budoucnosti, která se vrací do minulosti
a svým způsobem ho informuje o tom, jak bude vypadat uspořádání experimentu po celou dobu jeho trvání.
1.16 Interpretace Libetových experimentů
Je-li lidská duše produktem neurální aktivity, je naše svobodná vůle pouhou
iluzí. Mozek deterministicky reaguje na podnět – přitom si nejsme ničeho
vědomi. Potom se náhle objeví pocit vědomí a svobodné vůle. K čemu tyto
počitky příroda vytvořila a k čemu slouží, ale není jasné. Mají-li lidská duše
a její obsahy charakter kvantových objektů, pak ovšem Libetovy experimenty získávají zcela jinou logiku.
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Představme si, že by sekvence událostí, spojených s vědomou volní
reakcí, neprobíhala takto:
τ = 0 ms
τ = 300 ms
τ = 500 ms

neurony se mi v mozku začínají aktivizovat
neurony jsou aktivní, chci zmáčknout tlačítko
mačkám tlačítko

ale takto:
τ = 0 ms
τ = 300 ms
τ = 500 ms

chci zmáčknout tlačítko
neurony v mozku jsou aktivní
mačkám tlačítko

V prvním případě zmáčknu tlačítko se zpožděním 200 ms, v druhém
případě se zpožděním 500 ms, což je 2,5 x pomaleji. Takové zpoždění by
už nám bylo nepříjemné. Chtěli bychom zabrzdit a teprve po půl sekundě
nebo i později by se naše noha pohnula a zamířila směrem k pedálu brzdy.
Za tu dobu bychom ujeli 50-ti kilometrovou rychlostí 7 metrů. Po celou tu
dobu by se nic nedělo. Pak by teprve auto začalo brzdit.
Normální rychlost reakce na podnět je kolem 250 až 300 ms; tj. vidíme
podnět, rozhodneme se reagovat, reagujeme. Pokud potřebujeme asi 200
ms, k tomu, aby se nervový signál dostal z mozku k ruce, zbytek času slouží
pro spuštění vlastní reakce. Kdybychom reagovali pomaleji, asi bychom
v přírodě ani ve městě nepřežili.
Interpretace klasické vědy je, že naprostou většinu činností provádíme
nevědomě, protože pro uvědomění si situace potřebujeme asi půl sekundy
a pro vědomou reakci na situaci další půl sekundy. To znamená, že řídíme-li auto, hrajeme-li tenis či táhneme-li šachovou figurkou do jedné sekundy
po spoluhráči, provádíme všechny tyto činnosti nevědomě jako automat.
To, že máme pocit, že víme, co děláme a máme to pod vědomou kontrolou,
by měl být jen blud, v němž všichni žijeme.
Je-li duše kvantovou strukturou, může se zde uplatnit vliv komunikace
mimo čas. Rozhodneme-li se provést nějaký úkon, informace o tomto rozhodnutí se přenáší i do historie psýché. Budoucí rozhodnutí se objevuje
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v nevědomé části psýché jako svinutý obraz. Ten aktivuje mozková centra
potřebná pro reakci mozku ve formě jeho aktivizace k vyslání nervových
signálů potřebných pro fyzickou reakci těla. Možná to zní fantasticky, ale
jedná se o v kvantovém světě reálný jev.
Dotkne-li se někdo naší ruky, aniž to vidíme, máme pocit, že se tento
obraz rozvinul v naší mysli takřka okamžitě. Pokusí-li se druhá osoba přenos této informace do našeho mozku přerušit či „resetovat“ tak, jak to udělal Libet, pocit uvědomění si dotyku ruky se vůbec nedostaví. Má to svou
logiku.
Předpokládejme, že obraz dotyku ruky se rozvinul v psýché bezprostředně. Standardně by měla následovat specifická reakce mozku. Ta se
však nedostaví, protože jsme mu v tom zabránili elektrickým stimulem. Je
to, jako bychom narušili experiment, v němž se projevují kvantové efekty,
dodatečným měřením. Je narušena celá historie a obraz rozvinutý v minulosti přestane existovat, jako by nikdy nebyl. Žádné opoždění vědomí za
smyslovým podnětem tedy nevzniká – událost spojená s dotykem ruky
prostě pro psýché přestala existovat. Zásah v budoucnosti změnil minulost
– historii psýché.
Proč tedy dráždění bodu na ruce zaregistroval subjekt dříve než stimulaci bodu v mozku, přestože stimulace bodu v mozku předcházela stimulaci bodu na ruce? Z hlediska představy, že pocit dotyku ruky vzniká, až
když informace o něm dorazí do mozku, je výsledek tohoto experimentu
nepochopitelný.
Pokud se však obraz podnětu rozvinuje v místě stimulace, je výsledek
tohoto experimentu zřejmý. Stimulace bodu v mozkové kůře, který není
inervován a „necítí“ dotyk, se musí nejprve přenést do bodu na kůži ruky,
aby se pocit dotyku rozvinul. Je-li podrážděn přímo bod na ruce, rozvinuje se obraz této události v mysli subjektu dřív, než informace dorazí do
mozkové kůry a je v ní zpracována.
Libetovy experimenty tedy nedokazují, že by lidské vědomí bylo jen
iluzí ani to, že by člověk neměl svobodnou vůli. Právě naopak, ukazují na
to, že lidská mysl a psýché je svázána s jevy kvantové podstaty. Lidská duše
dosahuje všude tam, kam až vidíme, slyšíme a cítíme – tam, kam dosahují
naše smysly.
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Fyzikální determinismus zřejmě neomezuje počet možných historií na
jednu jedinou, ale na celé spektrum možných historií, mezi nimiž můžeme
mít možnost volby.
1.17 Psychická energie
K svému životu potřebujeme nejen fyzickou sílu našich svalů ale i duševní
sílu. Intuitivně všichni dobře víme, oč se jedná, ale vysvětlit její podstatu
není vůbec jednoduché. Je to jenom abstraktní pojem nebo má fyzickou
podstatu?
V evropské tradici existuje pojem životní síla (vis vitalis). Ta odlišuje
živé od neživého. Je to něco „navíc“, co oživuje fyzikální a chemické procesy
a dává vzniknout organickému světu. Hinduisté a jogíni používají pojem
prána – vitální síla nebo také kundaliní – hadí síla. Má se jednat o kosmickou energii, jejíž úroveň lze pomocí cvičení zvyšovat, a tak dosáhnout vyšší
formy vědomí. Ekvivalent této síly nazývají Číňané čchi a Japonci ki. Na
jménu však tolik nezáleží.
Čchi je neviditelná síla, která dává tvar, oživuje a řídí živé bytosti. Má
to být energie, která proudí všude a prostupuje celý svět. Čchi se neustále
mění a má jinovou a jangovou formu, jež by se měly nacházet v harmonické
rovnováze. Dojde-li k narušení toku čchi, člověk onemocní. Staří Číňané na
této filosofii založili celý svůj systém léčení a dokonce i pravidla pro zdravé
bydlení feng-šuej. V bojových uměních, jako je kung-fu, aikido či karate se
cvičenci učí čchi (ki) koncentrovat a efektivně používat pro usměrnění své
síly. Mistři bojových umění pak dokáží pomocí této energie provádět těžko
uvěřitelné věci.
Čchi ale nemusí být hned projevem nějaké nadpřirozené síly. V mysli
jedince snažícího se provést pro něj nový složitý pohyb, ať už se jedná
o bojové umění, tanec, gymnastiku či cokoliv jiného, existuje ne zcela jasná
představa tohoto pohybu, která je složena z mnoha možných variant, jak
tento pohyb provést, z nichž ale naprostá většina nepovede k žádoucímu
výsledku.
Představu v mysli začátečníka můžeme přirovnat k vlnovému klubku,
jež je složeno z mnoha vln; představu v mysli mistra ke kolapsu tohoto
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klubka do jediné z vln, které ho tvoří a zároveň představuje obraz správného pohybu. Energie v mysli laika je rozložena do mnoha obrazů. Energie
v mysli mistra rozvinuje jen jediný obraz. Tělo laika se snaží následovat
všechny pohyby obsažené v jeho představě a výsledkem je chaos a selhání.
Tělo mistra následuje představu jediného správného pohybu, který je proveden s minimem energie, a přesto dosáhne svého cíle.
Energie je zde jen tolik, aby byl v mysli mistra vytvořen obraz žádoucího
stavu propojující činnost každé pro tento účel potřebné buňky lidského těla
a výsledku, jehož má býti dosaženo. Jedná se o nejvyšší a nejdokonalejší
propojení mysli a těla, k dosažení cíle.
Psychická energie nemá spočívat jen v dokonalém propojení mysli a těla,
ale také ve schopnosti ovlivňovat živé i neživé věci na dálku. Psychická síla
mimořádně nadaných jedinců má být schopna přenášet informace na velké
vzdálenosti, pohybovat bez dotyku předměty nebo i vyvolat jevy podobné
strašení. Pro vysvětlení těchto jevů neváhali dokonce někteří vědci navrhnout zavedení zvláštních částic (psychonů, mentionů) a interakcí, jejichž
existenci se však nikdy nepodařilo dokázat.
Existuje tedy nějaká tajemná psychická energie? Možná řadu lidí zklamu,
ale domnívám se, že ne. Tvrdím, že jevy fyzického i duševního charakteru
mají stejnou podstatu. Není-li možno vytvořit model psýché na základě sil
fyzice známých, pak duše nemůže existovat. Celá záhada spočívá v procesu
rozvinování a svinování. Proces rozvinování energii pohlcuje a svinování
ji uvolňuje.
Domnívám se, že energie, která oživuje psýché a umožňuje, aby se v ní
rozvinovaly obrazy, je energie elektromagnetická. Je to záření v široké
oblasti spektra. Vnímáme přece vizuální obrazy, které vytvářejí fotony
na naší sítnici. Naše tělo a mozek se úzkostlivě snaží udržet si teplotu cca
37 °C. Změní-li se vnitřní teplota našeho těla, jako první je tím ovlivněna
naše mysl. Stačí 3 °C navíc a blouzníme, stačí 3 °C méně a ztrácíme vědomí.
Při tom se také mění naše subjektivní vnímání času.
Při podchlazení organismu ve studené vodě čas plyne jakoby zpomaleně
a naopak při horečkách plyne čas zdánlivě rychleji. Zvýšení tělesné teploty
vede k zvýšení schopnosti rozvinovat v mysli subjektu psychické obsahy.
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Energie, která byla prve maximálně schopna rozvinout v mysli subjektu
slovní pojem je náhle schopna rozvinout i jeho vizuální obsah.
Odkud tedy duše získává energii? Co pro to musí udělat? Zřejmě vůbec
nic. Stačí, aby se nacházela ve vhodném prostředí se stabilní teplotou.
Psýché energii, podobně jako atomy a molekuly, přirozeně přijímá a zase
uvolňuje.
Naše mysl neustále produkuje, aniž si to uvědomuje, spoustu myšlenek,
představ, pocitů a řadu dalších psychických obsahů. S každou myšlenkou
a pocitem se váže malé nenulové množství energie, které musí naše mysl
vydat. Produkujeme-li tedy velké množství negativních pocitů a myšlenek,
odtéká z nás energie neefektivně jako voda z děravé nádoby. Nezbývá nám
pak dost energie na hlubší tvůrčí myšlenky a vznešenější emoce.
Je velmi obtížné zastavit tok našich myšlenek – zvláště těch negativních.
Naše mysl tak stále vydává energii a vyčerpává se. Abychom to byli schopni
zastavit, musíme se naučit relaxovat, dodržovat základní duševní hygienu
nebo opět načerpat energii spánkem, kdy se psýché „vypne“ a přestane
vydávat energii. Psýché absorbuje novou energii samovolně.
Naše psýché je kvantová struktura, která může skokem měnit svůj
kvantový stav. Nestačí k tomu jeden foton, ale celé prostředí plné fotonů
o té správné energii. Psýché je pohltí, aby je opět vydala v menších kvantech
při rozvinování – generování psychických obsahů. Tento jev by měl být
v principu měřitelný za podmínky, že bychom ho dokázali odlišit od jiných
teplotních změn odehrávajících se v našem organismu. Když usneme, naše
tělesná teplota se sníží, ale asi by nebylo snadné dokázat, že část této energie
si vzala psýché ke svému rozvinutí – přechodu do vyššího energetického
stavu.
Pokud by mohlo probíhat rozvinování nějakých psychických forem
a tvarů (in-forem) mimo naše tělo, mohlo by se to projevit tak, že by došlo
k pohlcení tepla z okolí a při procesu svinování opět k jeho uvolnění.
V extrémním případě by tak mohlo dojít k lokálním změnám teploty a tlaku
vzduchu. Ty by se mohly projevit jako závany studeného vzduchu. Pohyb
vzduchu může pak snadno uvést do pohybu i velmi hmotné předměty.
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1.18 Kolik váží lidská duše?
Lidská duše váží tolik, kolik obsahuje energie. Platí pro ni Einsteinův vztah:
𝐸𝐸 = 𝑚𝑚𝑐𝑐 2
𝐸𝐸 = 𝑚𝑚𝑐𝑐 2

(17)

A také Planckův vztah pro energii záření:
𝐸𝐸 = ℎ
(18)
𝐸𝐸 = ℎ

Je-li duše rozvinována tepelným zářením o teplotě přibližně 37 °C, pak
její hmotnost bude dána právě tímto zářením, které se v prostoru jejího
výskytu může nacházet. Psýché – duše sama tak vlastně nemá energii, ale
má ji elektromagnetické pole, které ji rozvinuje.
V mozku každý neuron je jednotkou, která tepelné záření vydává i přijímá. Stačí, aby toto záření bylo v oblasti rozvinutí psýché jen pozdrženo
na tak dlouho, aby umožnilo na velmi krátký okamžik rozvinutí a svinutí
virtuálních obsahů psýché. Prostor, v němž se psýché či obecně in-formy
rozvinují, by měl tedy jevit mírně vyšší index lomu, než stejný prostor, kde
se tyto tvary v kvantovém poli nevyskytují – jsou svinuté.
Energii tepelného záření, která se v každém okamžiku nachází v oblasti
našeho mozku lze spočítat na přibližně 1,5.10-8 J. Tato energie, pokud by
byla plně využita, představuje horní mez možné hmotnosti naší duše tj.
1,7.10-25 kg. Reálně však zřejmě bude nižší – můžeme předpokládat, že se
bude nacházet někde v rozmezí 10-27 až 10-25 kg. Kdyby duše byla spojena
s každou aktivní buňkou našeho těla,52
mohla by být ale i trochu vyšší.
Pro představu, je to někde mezi 52
váhou jednoho protonu (~ 1 GeV)
a váhou Higgsova bosonu (~ 125 GeV). Na tyto částice pohlížíme jako na
mikroskopické objekty o velikosti ~ 10-15 m, psýché jako objekt by však
mohla být lokalizována v prostoru o velikosti řádově centimetrů. Jedná se
tedy o objekt nesrovnatelně větší s nesrovnatelně menší hustotou energie.
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1.19 Psýché v gravitačním a elektrickém poli
Částice určitým způsobem vnímají jiné částice a pole, v nichž se nacházejí,
a které na ně silově působí. Přiblížení dvou částic musí vést k jejich rozvinování. Jedna částice je si svým způsobem vědoma přítomnosti jiné částice.
In-formy kvantového pole přítomností hmotných objektů mění svůj tvar.
Vztah (4) udával rychlost charakterizující rozpínání vlnového klubka
částice a obecně kvantových struktur ve chvíli, kdy nejsou pozorovány.
Tato rychlost je funkcí času. Nepozorované částice a kvantové struktury se
chovají, jako by na ně působila nějaká síla snažící se je roztáhnout a udělit
jim zrychlení:
𝑖𝑖ħ𝑐𝑐

𝑖𝑖ħ𝑐𝑐
𝑖𝑖 =
2
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑖𝑖 = 2𝑚𝑚0 2𝑥𝑥0
2𝑚𝑚0 𝑥𝑥0

(19)

Působí-li však na tuto strukturu zároveň gravitační a elektrická síla,
může této struktuře bránit ve svinutí.
ħc
𝑀𝑀
𝑞𝑞𝑞𝑞
ħc
=𝑀𝑀 + 𝑞𝑞𝑞𝑞
2𝑚𝑚0 2𝑥𝑥02= 2𝑟𝑟 2+ 402𝑟𝑟 2 𝑚𝑚0
2𝑚𝑚0 𝑥𝑥0
𝑟𝑟
40 𝑟𝑟 𝑚𝑚0

(20)

kde	r je vzdálenost mezi objekty:
m0, M jsou hmotnosti objektů
q, Q jsou náboje objektů
5353
χ je gravitační konstanta

ε0 je permitivita vakua

Pak
½ħ𝑐𝑐

𝑥𝑥02 = 𝑀𝑀𝑚𝑚0
𝑟𝑟2

+

𝑞𝑞𝑞𝑞
40 𝑟𝑟2

(21)

Působení přitažlivé síly povede k přibližování a rozvinování hmotných
částic i kvantových struktur. Naopak působení odpudivé síly povede k vzájemnému vzdalování částic a svinování kvantových objektů.
Pokud by například lidská duše měla hmotnost 10-26 kg, pak by v gravitačním poli Země představovala strukturu o velikosti asi 16 cm (volný
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elektron ~ 2 km). Stejnou velikost bude mít také obraz Země v psýché.
Kdyby se duše dostala do blízkosti nějakého elektrického pole, její velikost
by se mohla zmenšit, ale i radikálně zvětšit. Samozřejmě za předpokladu, že
kvantová struktura lidské duše sebou nese nějaký elektrický náboj.
Může-li být lidská duše svázaná s mozkem, alespoň po dobu našeho
života, je zřejmé, že její struktura musí nést náboj, jakkoli si to není jednoduché představit. Vibrace kvantového pole mohou vyvolat vibrace hmotných částic svázaných s psýché. Nemusejí být tak velké, abychom je spatřili
jako reálné částice, ale mohou být dost velké na to, aby existovaly jako virtuální částice, které mohou nést náboj. Tak psýché může přijímat i vyzařovat fotony. Přitom si ponechává celkový náboj nulový.
Náboj virtuálních částic svázaných (propletených) s psýché se může
v elektrickém poli chovat jako elektrický dipól. Jeho orientace bude záviset
na směru vnějšího elektrického pole. To, nezávisle na své aktuální polaritě,
bude tedy mít vždy tendenci strukturu psýché lokálně rozvinovat a přitahovat. Elektrické pole mozku tak může působit na psýché jako energetická
past. Bude ji udržovat rozvinutou, neschopnou se jako celek dostatečně svinout na to, aby se odpoutala od živého aktivního mozku.
Elektrická aktivita mozku se tedy musí přenášet do psýché a ovlivňovat její lokální rozvinování a svinování. Mozkové vlny o různé frekvenci
mohou ovlivňovat rychlost plynutí vnitřního času psýché. Je-li psýché,
sama o sobě, schopna aktivně měnit úroveň svého rozvinutí a svinutí (globálně i lokálně), bude také zpětně působit na stav neuronů a jejich elektrickou aktivitu. Ty se chovají jako dynamický systém daleko od rovnováhy
a malý podnět u nich může vyvolat řetězovou reakci. Psýché je tímto způsobem může ovlivňovat, ale nedokáže je vypnout.
Účinek elektrického a gravitačního pole na psýché závisí na tom, kolik
má energie – jakou má hmotnost a dipólový moment. Psýché ale absorbováním a vyzařováním kvant energie může ovlivňovat vliv fyzikálních
polí na sebe. Může částečně ovládat míru svého rozvinutí a svinutí a tak
zpětně ovlivňovat elektromagnetickou aktivitu mozkových neuronů. Ty
pak působí jako zesilovač vlastní aktivity psýché.
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1.20 Lokalizace a sdílení obsahů psýché
Jestliže elektromagnetické pole mozku ovlivňuje rozvinutí psychických
obsahů tak, že toto rozvinutí zesiluje a působí na obsahy, které mají tendenci
být samy o sobě rozvinuté, znamená to, že působí především na obsahy,
které jsou součástí našeho vědomí. Tyto obsahy má tendenci lokalizovat.
Naše vědomé ego může tedy být do velké míry lokálně svázáno s určitou částí našeho mozku. Je schopno vnímat pouze ty informace, které po
synapsích doputují až do tohoto centra. Tato formulace ale není přesná.
Spíše musíme říct, že naše vědomé ego je rozšířené všude tam, kam mu to
nervové spoje vedoucí od jeho mozkového centra dovolí. Přerušíme-li je,
naše vědomí se z dané oblasti stáhne.
Nevědomé (svinuté) obsahy psýché budou naopak mnohem méně lokalizovatelné a jejich provázanost s určitou konkrétní části mozku bude mnohem menší. Obsahy, které se váží k nám jako individuu (třeba naše vzpomínky), nebudou uloženy někde lokálně v mozku, ale budou svázané pouze
s nějakou částí našeho mozku či mozkem jako celkem. Některé obsahy
(zapomenuté – svinuté vzpomínky) mohou ztratit vazbu na náš mozek
zcela. Mohou však být obnoveny, pokud se na ně skrze asociace opět naladíme. Stáhneme si je z prostoru podobně, jakoby si počítač stahoval data
z webového kyberprostoru do své interní paměti.
Jako každý kvantový objekt má psýché vlnový charakter. Je zřejmé, že
jako celek kmitá – vibruje. Čím více má energie, tím rychleji. Zároveň musí
kmitat i všechny obsahy v ní rozvinuté a dokonce i ty svinuté. Do nosného
rychle kmitajícího signálu se dají namodulovat signály o nižší frekvenci,
které mohou nést informaci. Na tomhle principu pracuje rádio, televize
i mobilní telefony. Psýché tak může představovat obrovský soubor vlnění
o různých frekvencích a amplitudách, které charakterizují její jednotlivé
obsahy i celou psýché.
Obsah rozvinující se na základě vnějšího nebo i vnitřního podnětu v naší
mysli interferuje se všemi obsahy, které mají podobnou spektrální charakteristiku. Skládáním dvou vlnění o blízkých frekvencích vznikají zázněje –
rázy – balíky energie. Podobné se rozvinuje podobným – v mysli se objevují
asociace s podnětem, který je vyvolal. Výsledný obraz v naší mysli není
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nikdy čistý – obsahuje vjem a asociace. Proto také podléháme tak snadno
optickým iluzím – stejný podnět může vyvolat v naší mysli zcela odlišné
asociace. Stačí se jemně přeladit.
Jsme velmi citliví na různé frekvence, které se objevují v naší mysli.
Barvy světla nás mohou uklidňovat nebo naopak aktivizovat. Zvuky, které
slyšíme, můžeme vnímat jako melodické, ale také jako nepříjemný hluk.
Kdyby naše mysl pracovala na principu počítače, paleta různých frekvencí
by se mu měla jevit zcela nezajímavá, pokud by nenesla pro něj dekódovatelnou informaci. Neměla by v něm vyvolávat žádné pocity a asociace ale
spíše výpočetní chaos.
Mluvíme o harmonii duší, o souznění srdcí, o naladění se na stejnou vlnu
nebo o harmonických a disharmonických vztazích nebo o schopnosti či
neschopnosti se s někým sladit. Možná to nejsou jen prázdné slovní obraty,
ale odraz naší vnitřní podstaty. Schopnost „naladit se“ na stav, v němž
se nachází někdo jiný, je jako kdybychom byli schopni „dostat se do jeho
kůže“. Vzniká tak schopnost empatie, která nás činí citlivějšími k druhým
a ke svému okolí.
Nejsme-li se schopni naladit na toho druhého, nesdílíme jeho pocity,
necítíme jeho bolest, nemáme žádnou empatii, jsme od okolí izolovaná
bytost, která si není vědoma bolesti, jež může svým jednáním působit
jiným. Naopak, rezonují-li naše osobní zkušenosti a představy s vjemy přicházejícími z vnějšku, nacházíme-li v sobě pocity, které odpovídají pocitům jiných lidí, tak se stáváme více vědomými.
Zamilujeme-li se do jiného člověka, není to proto, že by nám jeho přítomnost narušila chemickou rovnováhu někde v mozku, ale znamená to,
že naše vnitřní představa optimálního partnera se dostala do rezonance
s obrazem osoby, do níž jsme se právě zamilovali. Hluboká láska pak může
být projevem skutečného sladění dvou lidských myslí, kdy blízkost partnera nám dodává psychickou sílu, způsobuje, že se cítíme příjemně a čas
pro nás plyne velmi rychle. Hormonální reakce těla je pak až druhořadá.
Zesiluje to, co již existuje.
Skládání vlnění a rezonance je tedy třetí možnost, jak může dojít k rozvinutí a lokalizaci nějakého obsahu v naší mysli. Je to způsob, jak dokážeme
vzpomínat – znovu vyvolat a odtvořit to, co již jednou bylo v naší psýché
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rozvinuto. Díky této schopnosti se dokážeme učit a vyvíjet se. Při vzpomínání nehledáme nějakou sekvenci dat jako počítač, ladíme se na informaci
svinutou do časoprostoru a znovu ji ve své mysli rozvinujeme.
Tato myšlenka je v souladu s představou britského biologa Ruperta
Sheldraka, který tvrdí, že paměť není obsažena v mozku ale v informačním
poli vesmíru. Při vzpomínání se ladíme na stav, v němž jsme se nacházeli
někdy v minulosti, a rozvinujeme ho ve své psýché. Tato myšlenka je sice
odvážná, ale mohla by být v principu správná.
1.21 Paměť
Klasická věda se domnívá, že informace o lidském těle a také paměť jsou
zakódovány v mozkových a tělových buňkách. Je známo a prokázáno, že
dvojitá šroubovice kyseliny DNA určuje vývoj a genetické vlastnosti organismu a je odpovědná za tvorbu živočišných kyselin. Nezdá se, že by však
měla cokoliv společného s naší pamětí. Dosud se nepodařilo nalézt sídlo
paměti v mozku – žádné centra, molekuly paměti ani sloučeniny, v nichž
by paměť byla zakódována.
Představme si, že sedíme v zahradní restauraci, popíjíme oblíbenou
značku piva či jen kofolu a pozorujeme okolní přírodu. Sluníčko svítí a příjemně hřeje, stromy kvetou a voní, ptáci zpívají. V psýché vzniká složitý
vjem – je v ní současně obsaženo mnoho informací, které nám poskytují
naše smysly. Přestože se nám jeví tento vjem celistvý, mozek ho rozloží do
celého spektra dílčích informací.
Spojitý vjem je v mozku rozložen na informace o zvucích, vůních, teple,
chuti, jasu světla, barvě, na informace o tvarech apod. Věda nedokáže dost
dobře vysvětlit, jak dochází k zpětnému sloučení těchto, na různých místech mozku zpracovávaných informací, do jednoho společného vjemu. Proč
se nestává, že by v důsledku různé rychlosti zpracování informací z jednotlivých smyslových kanálů, došlo k jejich posunu, jako se tomu může stát
u obrazu a zvuku při sledování filmu?
Rozvinují-li se obrazy okolní reality v naší mysli ihned, jakmile dosáhnou našich smyslů, je zřejmé, proč vnímáme celistvý vjem okolní reality.
Když nějaký informační kanál chybí nebo je poškozen, část vjemu okolní
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reality se nerozvine (nedostane se do vědomí subjektu), ale zbytek zůstane
celistvý.
K tomu, abychom si vzpomněli na náš prožitek v zahradní restauraci,
stačí nepatrný podnět – pohled na sklenici piva, zpěv ptáků, podobná vůně,
podobná scenérie, krásný slunečný den nebo jen touha cítit se stejně příjemně jako tehdy. Podobnost s kteroukoliv částí původního smyslového
vjemu může vyvolat vzpomínku. Uchovává-li mozek informace z jednotlivých smyslových kanálů odděleně, pak je otázkou, jak dokáže poznat, že
jednotlivé části informací patří k sobě. Musel by také vytvářet a ukládat
informace o rozložení souvisejících informací.
V případě kvantového modelu je část nerozdělitelně spojena s celkem.
Rozvinování informací o části znamená rozvinovat současně i informaci
o celku. Rozvineme-li malou část celku, obraz celku bude neostrý, ale bude
existovat. Rozvineme-li větší část celku, rozvineme také větší část zbytku
tohoto celku. Pohlédneme-li třeba na sklenici piva, můžeme si v mysli rozvinout celou řadu asociací, ale jedna z nich může nést větší emotivní náboj
než ostatní. Ta bude zřejmě rozvinuta jako první.
To znamená, vzpomínáním se ladíme na stav, v němž jsme se nacházeli kdysi v minulosti, a rozvinujeme ho ve své psýché. Rozvinujeme obraz
nejen jedné konkrétní události, ale také celého vesmíru ve stavu, v jakém
se nacházel tehdy v minulosti. Pokud bychom byli schopni tomuto obrazu
dodat dostatek energie (tj. energii celého vesmíru), rozvinuli bychom současně i minulou podobu celého vesmíru. Naše paměť a vzpomínky nejsou
pak jen jakousi zakódovanou informací v mozkových buňkách, ale jsou
části časoprostoru samotného.
Minulost člověka, vztažená k němu samému a zaznamenána jeho smysly, se v jeho psýché odráží v obrazech, které se postupem časem svinují.
Málo emotivní a nedůležité vzpomínky se svinou. Stačí však malý impuls
a emotivně zabarvené vzpomínky opět nabydou konkrétních forem.
Přesto vzpomínky jedince jsou pro někoho jiného prakticky nepřístupné.
Možnost, náhodného naladění se na ně a rozvinutí v psýché jiného subjektu, je zanedbatelná.
Obrazy okolní reality se rozvinují v naší mysli. Zároveň se aktivují různá
mozková centra a vytváří se určitý vzorec mozkové aktivity. Tento vzorec
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se váže k podnětu, který ho vyvolal, a spolu s ním vytváří jeden celek –
strukturu vzpomínky. Vzpomínka na minulou skutečnost pak může být
vyvolána jak podobným vnějším podnětem, tak i podobným vzorcem
mozkové aktivity nezávisle na vnějším podnětu.
Obsahy původně rozvinuté v naší mysli či jejich části mohou být
„lapeny“ do energetické pasti mozku, kde se mohou svázat se skupinami
neuronů, které jim dodávají energii a brání jim se zcela svinout. Je také
možné, že se neuchovávají obsahy (in-formy) samotné, ale spíše jejich frekvenční reprezentace. Skrze ně je možno se na již svinuté obsahy, díky rezonanci s aktuálním stavem mysli, naladit a opět je rozvinout v mysli.
Obsahy psýché mohou být více či méně vázány na mozek. Možnost
opětovného rozvinutí určitého obsahu psýché závisí na míře emotivního
náboje, který je s ním svázán. Záleží také na tom, jak často je daný obsah
psýché opakovaně aktivován. Každá aktivace – připomenutí si – zvyšuje
energii vzpomínky a její vazbu na náš mozek. To znamená, že chceme-li
si zapamatovat (naučit se) nějakou novou informaci, která pro nás nemá
emotivní náboj, musíme si ji mnohokrát zopakovat.
Dojde-li k poškození některých částí mozku (například hypotalamu
a talamu) a také jejich energetické struktury, může dojít k poškození
schopnosti člověka zapamatovat si nové informace po delší dobu. Nedojde
k vytvoření se vzorce charakterizujícího mozkovou aktivitu v návaznosti na
vnější podnět a tak dojde ke svinutí se celého obsahu psýché. Vzpomínky
pocházející z doby před vznikem tohoto poškození, které tento vzorec měly
vytvořený, jsou ale stále přístupné.
Psychologové rozeznávají mnoho druhů paměti – krátkodobou, dlouhodobou, pracovní, deklarativní, procedurální aj. Krátkodobá paměť se
počítá na vteřiny. Pak její obsah vymizí. Dlouhodobá paměť je schopna
zaznamenat mnohem více informací než paměť krátkodobá a je schopna je
uchovat po dobu od jedné minuty až po mnoho desítek let. Pracovní paměť
stojí na pomezí paměti krátkodobé a dlouhodobé. Slouží pro pochopení
řeči a složitějších úloh.
Podle soudobých poznatků pro krátkodobou paměť jsou důležité vyšší
smyslové korové oblasti. Zde jsou, podle standardních představ o mozku,
uložená také data dlouhodobé paměti. Ukládání informací do dlouhodobě
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paměti ale zajišťuje složitá soustava funkčních systémů mozku. Na řešení
paměťových úloh se podílejí různým způsobem rozsáhlé oblasti mozkové
kůry obou mozkových hemisfér a části mozečku. Pro pracovní paměť je
nutná dobrá činnost čelních laloků.
Lidé mohou ztratit schopnost ukládat informace do dlouhodobé paměti
nejen v důsledku operace či úrazu, ale i v důsledku nestřídmého požívání
alkoholu a jiných návykových látek. Po velkém flámu spojeném s požitím
velkého množství alkoholu mohou i jinak zdraví lidé zapomenout na vše,
co dělali v určitém časovém období mezi požitím alkoholu a vystřízlivěním. Lidově se říká, že měli „okno“.
Lidé mohou ztratit paměť v důsledku úrazu, mozkové příhody, nedostatku kyslíku, zánětu mozku, těžké drogové závislosti apod. Ztráta paměti
– amnézie může nastat rovněž v důsledku velkého psychického šoku či prožitého stresu. Vzpomínky na určité časové období či celý minulý život jsou
potlačeny. Postupně se však mohou opět obnovit.
1.22 Holografická struktura uložení vzpomínek
Jak jsou tedy paměťové obsahy v mozku uchovávány? Jsou částí neuronů či
synaptických spojení mezi neurony? Jsou vzpomínky uloženy pohromadě
nebo jsou rozprostřeny po celém mozku? Můžeme nějakou vzpomínku
vyoperovat? Jsou-li jednotlivé části smyslových vjemů zpracovávány paralelně – odděleně, jak mozek pozná, že patří k sobě? Jak vytvoří jeden vjem,
jednu vzpomínku na konkrétní událost?
Můžeme zapomenout na události v určitém časovém úseku našeho
života. Je ovšem zajímavé, že prakticky nikdy nedochází ke ztrátě jenom
určité části paměti. Nestává se, že by si pacient postižený mrtvicí vzpomínal jen na polovinu své rodiny nebo že by si pamatoval jen polovinu
písmenek abecedy ani, že by zapomněl na polovinu míst, které za svého
života navštívil. Nedá se také říct, že by existovala nějaká souvislost mezi
množstvím poškozené mozkové tkáně a rozsahem ztráty paměti.
Byly prováděny pokusy na zvířatech, která byla naučená nějaké činnosti
a pak jim byla vyříznuta část mozku (někdy i více než polovina). Přežila-li
nebohá zvířata „ve zdraví“ chirurgický zákrok, byla často schopna
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vzpomenout si na činnost, které byla naučena před operací. Ukázalo se, že
není možné lokalizovat sídlo paměti v mozku. Paměť je zřejmě rozložena
po celém mozku a ne v jedné určité oblasti. Hledání paměti v mozku trochu
připomíná hledání již odvysílaného pořadu v televizoru.
Někteří vědci, např. Karel Pribram – americký neuropsycholog českého
původu, přišli s myšlenkou, že paměť v mozku je obsažena nějakým podobným způsobem, jako je obsažena obrazová informace v hologramu. Tj. je
svým způsobem obsažena v každé části mozku, ale zároveň jako by žádná
část mozku pro zachování této informace nebyla nezbytná. Jako by to byla
vlastnost svázaná s mozkem jako celkem a ne s jeho konkrétní částí.
Hologram je forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho
trojrozměrnou strukturu. Jedná se o interferenční obrazec, který vznikne
interferencí obrazového a referenčního svazku vysoce koherentního světla.
Osvětlením hologramu laserovým světlem se vytvoří světelné pole nesoucí
zaznamenaný obraz. Tento obraz je třírozměrný a lze se na něj dívat z různých úhlů.
Použijeme-li k vytvoření hologramu pouze část holografické desky, dalo
by se očekávat, že laserové světlo vytvoří v prostoru také jen část obrazu.
Kupodivu ale opět uvidíme obraz celého objektu volně se vznášejícího
v prostoru, který bude pouze méně ostrý a pozorovatelný z menšího rozsahu úhlů. Čím větší část holografické desky osvítíme, tím lépe a ostřeji
můžeme obraz objektu vidět. Holografický princip umožňuje, že prostorový objekt může být popsán informacemi ležícími někde na okraji – hranici prostoru, která má míň rozměrů než objekt samotný.
Přirovnáme-li mozek k hologramu a naše vzpomínky k holografickému
obrazu, mělo by platit, že čím větší část mozku použijeme pro naladění
se na určitou vzpomínku, tím ostřejší a podrobnější ta vzpomínka bude.
Použití menší části mozku neznamená, že se vzpomínka v naší mysli neobnoví, ale pravděpodobně již nebude tak ostrá a detailní.
1.23 Iluze nebo skutečnost?
Když se díváme na nějaký film v televizi nebo v kině máme pocit, že sledujeme spojitý tok děje. Přesto film, na němž je tento děj zaznamenán,
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obsahuje pouze 25 políček na časový úsek jedné sekundy. To znamená, že
dvě události následující (rozvinuté) v naší mysli po sobě s odstupem 40
milisekund a méně již přestávají být diskrétní, začínají se vzájemně ovlivňovat a vytvářejí pro subjekt spojitou skutečnost.
Pokud by mozek pracoval jako počítač, znamenalo by to, že z nějakého důvodu provádí interpolaci – ze dvou krajních hodnot vypočítává
prostřední. Otázkou je, proč by to měl dělat? Proč by měl provádět nějaký
výpočet, který není nezbytný pro přežití organismu? Obraz reality, která se
neustále odehrává kolem nás, je mnohem spojitější. Film je vynález starý
pouze něco přes sto let. Nic podobného v přírodě neexistuje.
Jsou-li ovšem obrazy okolního světa rozvinuté v naší mysli skutečné, pak
dojde-li k jejich dostatečnému přiblížení, prolnou se a složením vytvoří
spojitý přechod mezi obrazy.
Není vše ale tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát.
Představme si, že se nám před očima střídají pouze dvě barvy – modrá
a žlutá. Pokud se tyto barvy střídají pomalu, jsme je schopni vzájemně rozlišit. Když se ale rychlost střídání zvýší nad určitou mez, přestaneme vidět
dvě barvy, ale uvidíme pouze jednu – zelenou. Ze dvou obrazů (in-forem)
v naší mysli se stal jen jeden vytvářený dvěma různými kvanty energie.
Co se však stane, když dva obrazy vzájemně nepřekryjeme, ale necháme
je rozvinout se malý kousek od sebe? Představme si, že osvětlíme na okamžik dlouhý asi 150 ms malý bod. Potom na 50 ms zhasneme a následně
osvítíme na 150 ms jiný bod ležící kousek od prvního bodu. Znovu zhasneme a opět osvětlíme první bod a tak dokola. Co uvidíme? Kupodivu nám
nebude světlý bod před očima skákat z místa na místo, ale budeme mít
pocit, že se pohybuje spojitě sem a tam. Zdá se, že „mozek“ v okamžiku
zhasnutí vytváří iluzi pohybu.
Opět se naskýtá otázka, proč mozek něco takového dělá. Proč prokládá
dva obrazy v jeho mysli řadou dalších stejných pouze posunutých obrazů,
aby vyvolal iluzi pohybu? Co když však mozek nic takového nedělá, ale
obrazy rozvinuté v psýché se tak přirozeně chovají? Jen si představme, že
obraz prvního bodu představuje in-formu, která se svinuje. Rozpíná se do
prostoru a přitom v každém bodě, do něhož svinující se in-forma dospěla,
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se rozvinuje obraz původního objektu, který se ihned také svinuje (srovnej
s Huygensovým principem šíření vln).
Když svinující se obraz prvního bodu dospěje do místa, kde se setká
s obrazem druhého bodu, přestane se svinovat a rozvine se (akt pozorování). Vytvoří světlý bod v časoprostoru těsně před obrazem druhého
bodu. Před tímto světlým bodem (myšleno prostorově i časově) se rozvine
také obraz prvního bodu a tak dále, až vznikne posloupnost světlých bodů
v řadě i v čase od obrazu prvního bodu k obrazu druhého bodu.
Nyní si představme, že jeden z našich bodů je modrý a druhý žlutý. Jakou
barvu bude mít řada bodů mezi nimi? Bude se měnit od modré, přes zelenou až ke žluté? Vůbec ne. Budeme mít pocit, že bod prudce uprostřed své
dráhy mění jednu barvu ve druhou – modrou ve žlutou. Jak to vysvětlit?
Jak můžeme vnímat správnou barvu dříve, než se skutečně objeví? Vkládá
ji „mozek“ zpětně do své iluze pohybu?
Musíme si uvědomit, že nejen obraz prvního bodu se svinuje, ale rovněž
i obraz druhého bodu se svinuje. Svinuje se nejen směrem do budoucnosti
ale také směrem do minulosti. Tam se setkává s obrazem prvního bodu
a rozvinuje se bod po bodu od poloviny dráhy mezi oběma body směrem
od minulosti do budoucnosti. Obrazy obou bodů se nepřekryjí, protože
jejich setkání ukončuje proces svinování a vede k jejich rozvinutí.
Výše popsaný experiment pochází od amerického filosofa D. C.
Dennetta. Od něho pochází rovněž následující pokus. Před subjektem je
osvětlen bleskovým světlem obraz disku avšak jen na tak dlouho, aby byl
schopen správně popsat, co viděl. Je-li následně osvětlen bleskem druhý
obraz – prstenec, obklopující skvrnu, kterou prve vytvořil osvětlený disk,
výsledným efektem je u subjektu vymazání vjemu prvního obrazu z jeho
paměti.
Vzpomeňme si na superpozici dvou vlnění, které se vzájemně vyruší.
Obraz svinujícího se obrazu disku, má-li kvantový a tedy i vlnový charakter, se může složit se svinujícím se obrazem prstence tak, že se jejich komplementární části vyruší. Subjekt si po té nedokáže vzpomenout na první
objekt, protože v jeho mysli byl jeho tvar doslova vyrušen. Nezůstala po
něm žádná stopa – obraz, který by bylo možno rozvinout v mysli.
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Tento experiment tedy naznačuje, že obrazy v lidské mysli se nepromítají
do žádných chemických substancí či elektrochemických vzorců, ale jedná
se o virtuální kvantové struktury, které mají vlnový charakter a také se tak
chovají.
1.24 Emoce a pocity
Obsahy naší psýché nejsou statické. Neustále se mění a vyvíjejí. Starý
obraz – představa, vzpomínka či myšlenka – v naší mysli se svinuje a místo
něho se rozvinuje nový obraz, který nějakým způsobem navazuje na starý
obraz. Pokud by naší myslí tyto obsahy jen „proplouvaly“, charakter našeho
vědomí by byl pouze pasivní. Nic bychom svou myslí neovlivňovali – naše
mysl by byla vědomá, ale nemyslící.
Rozvinutí určitého obsahu v naší mysli znamená, že je mysl schopna
provádět pozorování a pasivně či dokonce aktivně ho ovlivňovat. Elektron,
který je nepřetržitě pozorován, není schopen přejít z jednoho kvantového
stavu do druhého – tj. není se schopen svinout (tzv. watch dog efekt). Pouze
ve stavu svinutí se může realita kolem nás měnit. Její původní podoba se
svine a místo ní se rozvine podoba nová. Tak se svět mění a vyvíjí.
Samotným prodloužením či zkrácením doby pozorování je schopna
mysl ovlivňovat vývoj psychických obsahů. Svinující se obsah v naší mysli
uvolňuje energii, jež byla svázána s jeho rozvinutím. Tato energie může rozvinout celou řadu podobných obsahů – vyvolává asociace. Některé obsahy
psýché mohou mít charakter vzorů, které řídí zpracování a vyhodnocování
informací. Porovnání nových informací se zkušeností subjektu může pak
aktivovat osvědčené vzory reakcí na daný podnět.
Kvantový model psýché posouvá úroveň zpracování informací z úrovně
sofistikovaného výpočetního systému počítače o úroveň výš. Nehmotná
data zpracovávaná počítačem jsou nahrazeny hmotnými (kvantovými)
obsahy. Nehmotný software počítače řídící výpočet je zde zastoupen
hmotnými obsahy představující vzory, které ovlivňují vývoj informačních
obsahů svým tvarem v kvantovém poli.
Zatímco data a programy v počítači jsou statické a nemění se, nejsou-li
přepsány jinými daty, obsahy psýché jsou dynamické a neustále procházejí
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procesem svinování a rozvinování. Přitom se neustále mění množství
energie, které je s nimi spojeno. To je něco, co má pro nás charakter emocí,
co dává obsahům psýché význam. To počítač nedokáže. Proto nikdy nevyprodukuje pocit vědomí – nikdy si nebude vědom toho, co se v něm děje.
Žádný počítač či mechanický robot sám od sebe neoživne.
Počítač nijak nereaguje na tok informací, pokud pro něj neznamenají
pokyn provést nějakou konkrétní činnost. Jsou pro něj všechny stejně
„chladné“. Neprožívá žádné emoce. Naproti tomu každá představa v naší
mysli má svou emotivní váhu. Emoce znamenají změnu energie systému
psýché. Příjemné pocity zvyšují energii naší psýché – čas pro nás ubíhá
subjektivně rychleji; nepříjemné pocity nám energii berou – zdá se nám, že
nepříjemné okamžiky trvají celou věčnost.
1.25 Fiktivní představy?
Je překvapující, že lidé, kteří přišli o nějakou končetinu, často v této neexistující končetině pociťují různé vjemy, jako je svědění a bolest. Mají pocit,
že končetinu nadále mají, přestože z ní nejdou žádné nervové impulsy.
Tyto fantómové končetiny se chovají „stejně“ jako normální končetiny. Při
pohybu se hýbou a zdánlivě je jimi se možno dotknout i předmětů okolo.
Nemá-li člověk fyzickou duši, ale jen mozek, který ho řídí, je pocit fantomové končetiny výsledkem neschopnosti mozku, vyrovnat se se ztrátou
toku informací mezi ním a chybějící končetinou. Seberete-li počítači nějakou periferii, s níž dosud komunikoval (např. tiskárnu), počítač vypíše na
obrazovku chybové hlášení a tím to končí, nemá-li nařízeno, že ji má opakovaně vždy po určitém čase pokusit se vyhledat – jako třeba připojení
k síti. Pak ovšem tuto činnost bude provádět do nekonečna. Je ale těžké si
představit, že počítač začne vytvářet představu neexistující tiskárny a bude
si simulovat, že tiskne.
Po ztrátě končetiny či zranění se psýché zřejmě snaží maximálně aktivizovat fantomový tvar končetiny, takže se objevuje jeho vjem. Tento pocit
se může časem zesilovat a zvyšovat se citlivost „neexistující“ končetiny.
Zároveň dochází jako by k její kontrakci, což svědčí o tendenci tento tvar
v psýché rozvinout.
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Ztráta končetiny vytvořila situaci, kdy se část struktury našeho duševního těla ocitla mimo fyzické tělo. Zdá se, že nedochází k zániku této části.
Dokonce se po nějakou dobu snaží uchovat si původní tvar. Tento tvar se
nesvinuje – nemizí, ale naopak se rozvinuje – získává více energie a tím
dochází k jeho kontrakci. To by mohlo mít význam pro proces hojení. Stále
existuje vzor, jak má končetina vypadat – stačí ho „vyplnit“ živou tkání.
Ten spouští a ovlivňuje aktivitu genů a proteinů (stroje těla).
Je-li psýché fyzická struktura prostupující celým tělem jako jakési
duchovní tělo, její část nemusí zmizet jen proto, že zmizel kus fyzického
těla. Naopak u drobných poranění, může existence této struktury pomáhat tělu opravovat a odtvářet poškozenou tkáň tak, že řídí pohyb a činnost stavebních elementů živé tkáně tak, aby byl obnoven původní tvar těla.
U některých živočichů, jako je mlok, tak mohou dorůst celé chybějící části
těla.
Je-li duševní struktura těla silná a zdravá – plná energie, pak je člověk
obvykle zdravý i fyzicky. Je-li poškozena (svinuta), pravděpodobně selže
i fyzické tělo, objeví se ztráta řádu, nemoc a spustí se zhoubné procesy, které
tělo fyzicky zničí. Pokud se ale opět podaří obnovit psychickou strukturu
těla (rozvinout ji), je velká naděje, že se obnoví i fyzická struktura těla, jeho
funkce a řád. Staráte-li se o tělo, posilujete duši; posilujete-li duši, tělo se
uzdraví. Léčíte-li tělo ale nestaráte se o duši, tělo umře.
1.26 Duševní nemoci
Je-li to, co nazýváme psýché, pevně svázané s naším tělem, nejedná se
vlastně o duši, ale o jakousi (kvantovou) nadstavbu našeho těla. Musela by
být lokalizována a pevně svázána s konkrétním mozkovým centrem. Jeho
poškozením by její část nebo i celek ztratily svou funkčnost.
Za běžných okolností psýché řídí činnost mozkové aktivity a vznik neuronových synapsí. Je-li ale stav mozku mechanicky, elektricky či chemicky
ovlivněn, psýché ztratí kontrolu a mohou se v ní nekontrolovatelně a chaoticky rozvinovat různé obsahy. Objeví se to, co nazýváme duševní poruchou či nemocí.
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U duševně nemocných lidí, alkoholiků, narkomanů a zcela výjimečně
i u zcela zdravých lidí se mohou objevit sluchové, vizuální, čichové i hmatové halucinace. Člověk vidí, slyší, cítí něco, co ostatní lidé a přístroje nevnímají. Samovolně se v jeho mysli rozvinují obsahy, které mohou vypadat
stejně jako lidé, zvířata či věci, které se běžně vyskytují v jeho okolí. Často
je pak nedokáže rozlišit od skutečných lidí a objektů.
Je těžko představitelné, že by poškození jakéhosi výpočetního systému
mozku vedlo k tomu, že by začal produkovat novou kvalitu – psychické
obrazy, které by byly pro subjekt stejně skutečné jako vnější realita ať už se
jedná o fantomové končetiny či vizuální, sluchové a jiné halucinace.
Halucinace jsou spíše důsledkem snížené schopnosti psýché ovládat tok
rozvinující energie než produktem špatné činnosti „mozkového počítače“.
Opět je zde porušena duševní struktura těla – energie se uvolňuje „navenek“, rozvinuje chaotické obrazy i archetypy, které mohou „obživnout“
a převzít kontrolu. To, co bylo ukryto v nevědomí, vyplouvá na povrch.
1.27 Možné modely psýché
Existuje několik možných modelů lidské psýché. Standardní vědecký model
realitu psýché – existenci lidské duše neuznává. Pro něj je duše jen virtuální produkt a důsledek činnosti lidského mozku – sama o sobě neexistuje.
Někteří vědci však uznávají, že vysvětlit existenci lidské psychiky bez
návaznosti na jevy kvantové povahy pravděpodobně nelze.
Pojem lidské duše je historicky založen na duchovně – náboženském
pohledu na svět. Dle tohoto modelu by duše měla být nehmotná a nezkoumatelná. Vdechl nám ji transcendentní Bůh.
Tato kniha se snaží nastínit ještě jednu možnost a to, že duše je reálná
entita kvantové podstaty. Náboženský pohled vyplývá z neznalosti podstaty duše ale tušení její existence. Standardní vědecký pohled na duši
vyplývá z neznalosti podstaty psýché a popření její existence na základě
snahy vytvořit model světa popírající zastaralé náboženské představy.
Pro rozlišení těchto čtyř modelů či představ o psýché – duši, jsem vytvořil nevelkou tabulku, která názorně ukazuje, čím se tyto čtyři pohledy liší:
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1.28 Shrnutí poznatků o duši
Přes veškerou snahu materialisticky založených vědců se nepodařilo
prokázat, že by mozek fungoval jako elektrochemický generátor vědomí
a myšlení. Naopak existují indicie, že naše psýché vzniká někde na úrovni
kvantové reality a má charakter informační struktury, která svou činností
ovlivňuje mozek jako celek a mozek svou činností zpětně ovlivňuje ji.
Studium vztahu neuronových sítí a lidské psychiky dosud nepřineslo
žádný model, který by uspokojivým způsobem popsal, jak vlastně myslíme
a proč můžeme vědomě vnímat tento svět. Naopak existuje celá řada indicií, které ukazují na to, že by lidská duše – psýché mohla existovat nejen
jako označení komplexu našich duševních schopností.
Lidská psýché nemusí být pouhým produktem činnosti našeho mozku.
Její základ může být fyzikální a nikoliv elektrochemický. Není to nehmotná
abstrakce. Jedná se o kvantovou strukturu, která prochází procesem svinování a rozvinování stejně jako všechny jiné kvantové objekty. V principu se
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jedná o obecnou vlastnost všech hmotných objektů a to i neživých. Každý
hmotný objekt má schopnost provádět pozorování.
Duše má tyto vlastnosti:
•
•
•
•
•
•

Psýché a její obsahy mají charakter kvantových objektů.
Psýché je jako pole – je spíše něco, co je vně, než uvnitř.
Vlastnosti psýché jsou důsledkem kvantových a relativistických
jevů.
Naše paměť není obsažena v mozkových buňkách, ale je částí
časoprostoru.
Obsahy psýché ovlivňují vlastní pohyb elementů živé i neživé
hmoty.
Psýché může být v principu obecná vlastnost hmotných struktur
a to i neživých.

[ 64 ]

Nový pohled na lidskou duši

2. EVOLUCE PSÝCHÉ
Otázkou je, zda tzv. duší je obdařen pouze člověk, který ji dostal jako dar
od Boha, nebo zda duši mají i zvířata, drobní živočichové a třeba i buňky.
Pokud je duše darem od Boha, pak některým lidem byla nadělena hojnost
a druhým bída.
Naše duše může být odrazem velké kosmické duše. Vše však ukazuje na
to, že se zde neobjevila dokonalá, ale vyvíjí se od jednoduchých forem ke
stále složitějším. Naše duše prochází evolucí a organický život tento vývoj
následuje.
2.1 Evoluce psýché
Všechny hmotné struktury jsou schopné vnímat okolní svět na principu
rozvinování obrazů jiných hmotných struktur v poli, které je tvoří. Je-li
něco rozvinuté je to vnímané a tedy vědomé. Vnímání a schopnost vědomí
tak není něco, co je vlastní pouze lidem, vyšším živočichům či jen živé
hmotě, ale je to primární vlastnost všeho, co existuje.
Rozvíjet schopnost vnímání a vědomí na úrovni toho, co se označuje za
neživou hmotu, není zřejmě dost dobře možné. Pro vznik vědomí a myšlení na lidské úrovni bylo nutné rozvinout schopnost primárního vědomí
a vnímání uvnitř struktur vysoce organizované organické hmoty. Psýché
v podobě, jak ji známe, zde pravděpodobně nebyla odjakživa, ale vyvíjela se
společně s tím, jak se vyvíjela živá hmota.
Úroveň psýché však zřejmě není odrazem vývoje živé hmoty, ale naopak
vývoj živé hmoty je odrazem vývoje psýché. Spíše než o evoluci živé
hmoty bychom měli mluvit o evoluci psýché, která se odrazila ve vývoji
živé hmoty. Psýché není zřejmě jen vlastnost jednotlivých objektů, ale je to
i vlastnost vesmíru jako celku. Na úrovni vyššího celku je psýché něčím víc,
než sumou svých elementárních částí. Její vnímání a vědomí je obsáhlejší.
Vlastnosti více sofistikovaného celku se přenášejí zpět do částí. Aby
se mohly projevit, potřebují složitější a uspořádanější strukturu hmoty –
potřebuji vytvořit vesmír v malém, aby to, co je nahoře, se mohlo promítnout do toho, co je dole.
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Dynamické systémy daleko od rovnováhy se pro tento účel jeví nejvhodnější. Do chaotického systému podivných atraktorů se dá vnést řád
potřebný pro vývoj živých organismů. Druhá věta termodynamiky se
tak nemusí projevovat pouze jako ničivá síla zvyšující entropii systému,
ale i jako tvůrčí síla umožňující vznik a existenci vysoce organizovaných
struktur – buněk.
2.2 Chaos a atraktory
Chaos je termín užívaný pro popis nepředvídatelného a zdánlivě náhodného chování dynamických systémů. Chaotickým systémem se obvykle
rozumí systém obsahující velké množství elementů. Ke vzniku chaotického
chování stačí, aby systém obsahoval i jen několik málo elementů (stačí tři).
Chaotické systémy makrosvěta označujeme za deterministické, protože se
předpokládá, že jsou předurčeny počátečním stavem.
Deterministické chaotické systémy mohou být nepatrným zásahem uvedeny do pohybu, který směřuje k určitému výslednému tvaru zvanému
atraktor. Nepatrným zásahem do takového chaotického systému však
můžeme jeho chování naprosto změnit. Někdy se tento jev označuje jako
„efekt motýlích křídel“; v Africe motýl zamává křídly a v Americe to vyvolá
tornádo.
Některé atraktory představují ustálený konečný stav soustavy. To je případ kuličky vhozené do nádoby, jež nakonec vždy skončí na dně nádoby
a jejíž pohyb zcela ustane. Jiné atraktory představují periodicky se opakující výsledný stav soustavy, jako je třeba pohyb Země kolem Slunce. A existují také tzv. podivné atraktory, kdy se systém nikdy neustálí v klidu nebo
v nějakém opakujícím se cyklu – příkladem mohou být nestability počasí.
První typ atraktorů vede ke stavu s maximální entropií – ke smrti systému. Druhý a třetí typ atraktorů umožňuje systému dlouhodobě existovat
v dynamickém stavu. Bude-li nějaký systém schopen preferovat poslední
dva typy atraktorů, a tak se udržovat dostatečně daleko od rovnováhy,
může u něj dojít k dlouhodobému růstu jeho vnitřní uspořádanosti.
Chaos má tedy určitou schopnost tvořit a vytvářet uspořádané formy.
Vznik uspořádanějších forem a tvarů v důsledku chaotického chování
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systému není porušením druhé věty termodynamiky ale jejím důsledkem.
I když tímto způsobem vznikne více uspořádaná struktura s nižší entropií,
neuspořádanost a entropie celého systému vzroste.
2.3 Inteligence buněk
My všichni jsme tvořeni miliardami buněk. Buňka je základním stavebním
kamenem těl organismů. Je samostatnou funkční jednotkou. Buňky zde
byly již před skoro 4 miliardami let. Po dobu prvních 3 miliard let existovaly ve formě jednotlivých buněk. Tvořilo je, stejně jako dnes, jádro, membrána a tzv. cytoplazma – koncentrovaný vodný roztok různých látek.
Informace o našem biologickém těle jsou zakódovány v tak zvaných
genech. Jsou to úseky DNA (deoxyribonukleová kyselina) se specifickou
funkcí, které jsou schopny při dělení buňky vytvářet své vlastní kopie. Ty
se přenášejí do dalších generací – z matky a otce na jejich potomky. Tento
přenos informací musí být velmi precisní, aby se přenesly všechny informace nutné pro zrození zdravého jedince stejného druhu. Musí zde však
být malá možnost vzniku genetických mutací, aby se živé organismy mohly
vyvíjet.
DNA je nukleová kyselina – nachází se v jádře buňky. Jednobuněčné
organismy měly řadu vlastností, které máme i my. Byly schopny vnímat
své prostředí, reagovat na ně a přizpůsobovat se mu. Byly schopny přijímat
potravu a vylučovat ji. Byly schopny se rozmnožovat a přenášet svou genetickou výbavu na další generace buněk.
Může se zdát, že „mozkem“ buňky je její jádro, protože jádro obsahuje
geny, které řídí život a jeho vývoj. Buněčný biolog doktor Bruce Lipton si
to však nemyslí. Podle něj „mozkem“ buňky je její membrána. Ta vnímá
a reaguje na okolní prostředí. Geny se totiž nejsou schopny samy od sebe
aktivovat – zapínat a vypínat se. To, co je spouští, je prostředí, které skrze
membránu působí na buňku.
Buněčné jádro tak spíše než mozek připomíná hard disk, kde jsou obsaženy pro organismus důležité programy. Neprovádí ale „programování“
organismu ani ho neřídí. „Inteligentní“ chování buňky se projevuje skrze

[ 67 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

její membránu. Závisí na množství proteinových receptorů a efektorů v ní
obsažených.
Buněčná membrána je také oblast, kde probíhají změny elektrického
potenciálu v důsledku transportu iontů skrz membránu. Je to tedy oblast,
na níž může být navázána in-forma buňky, která se v budoucnu stane
základem duševní struktury živého organismu.
Má-li se zvýšit „inteligence“ buňky, musí zvýšit počet svých membránových proteinů a tedy i zvětšit plochu své membrány. Velikost buňky je ale
limitována. Cestou ke zvýšení uvědomování si prostředí a zvyšování „inteligence“ buněk se stalo jejich sdružování do více buněčných společenstev,
které byly schopny sdílet uvědomění jednotlivých buněk, a vznik prvních
mnohobuněčných organismů.
Vznik mnohobuněčných organismů umožnil buňkám začít se specializovat. Zůstaly však základními jednotkami „inteligence“ v našich tělech.
Vědomí a inteligence organismu se mohly začít centralizovat. Roli proteinových receptorů nahradily smyslové cesty. Schopnost organismu reagovat
na vliv prostředí se výrazně zvýšila a umožnila nám ho i aktivně měnit.
Byla-li kvantová struktura tvořící prazáklad naší duše uvězněna v buňce
(jednoduché biologické struktuře) a její vnímání okolního světa tak omezeno, působila zpětně na buňku – buňky tak, aby její schopnost vnímat
okolní svět byla obnovena. Smyslové cesty a orgány tak nemusí být vynálezem evoluce, ale vznikly proto, že duše uvězněná v biologickém těle potřebovala obnovit svou schopnost vnímat okolní svět. Bez této schopnosti by
byla nefunkční – mrtvá.
Existuje řada možností, jak se biologický systém může vyvíjet. V buňkách neustále dochází k rozpojování a opětovnému spojování chromozomů
za účelem vytvoření nových kombinací genetického materiálu. Nahodile
se tak mohou objevit mutace. Naprostá většina z nich ale nepřináší nic, co
by úspěšnost jedince či druhu zvýšilo. Spíše mu mohou uškodit. Živé organismy by musely mutovat milióny různými způsoby, aby našly sekvenci
změn, která jim přidá evoluční výhodu. Prozkoumávat všechny možnosti
je obrovská ztráta času.
Otázkou je kolik náhodných mutací je potřeba ke vzniku využitelné
výhody v boji o přežití nebo ke vzniku nového orgánu, který organismu
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přinese konkurenční výhodu – umožní mu více vnímat, lépe se pohybovat či efektivněji zpracovávat a využívat potravu. Zřejmě velmi hodně –
tak hodně, že je nepochopitelné, jak vůbec k nějaké evoluci mohlo dojít.
Jediným vysvětlením je, že se živé organismy vyvíjely, jako by nějakým
způsobem věděly, kterou cestou se mají vydat k cíli.
2.4 Předobraz změny
Představme si, že existuje nějaký informační předobraz, který odpovídá
podobě nějakého nového druhu, který dosud neexistuje. Řekněme, že se
liší v N bodech – genech od již existujícího druhu. U existujícího druhu
může zcela náhodně dojít ke změně jednoho z oněch N genů. Čím je N větší
číslo a čím existuje více možností, jichž může každý gen nabývat, tím méně
a méně pravděpodobné se stává, že jeden druh přejde náhodnými změnami
v nějaký jiný dokonalejší druh.
Není-li předem znám cíl, náhodné změny mohou vytvořit mnoho možných mutací, které však ve většině případů opět zaniknou, protože neposkytnou původnímu druhu žádnou novou kvalitu. Tato nová kvalita se
může objevit třeba až po celé řadě dalších změn, které povedou ke vzniku
nového smysluplného celku. Vznik nové kvality je tak možný, vyžaduje-li jen několik málo změn nebo je-li omezeno množství možných variací,
které mohou nastat.
Má-li nastat například deset změn, které se mohou uskutečnit řekněme
pěti způsoby, pak možnost, že k tomu dojde v deseti po sobě jdoucích krocích je zhruba 1 : 10.000.000. Pokud se nám nepodaří po prvních deseti
krocích dosáhnout cíle, což se asi obvykle nepodaří, můžeme celý postup
opakovat milionkrát, deseti-milionkrát či při troše smůly i sto-milionkrát,
než se dopracujeme k požadovanému cíli. Abychom se dožili konce experimentu, je pro nás rovněž důležité vědět, jak často statisticky k nějaké změně
u sledovaného druhu dochází.
Pokud by ovšem existoval předobraz druhu s novou kvalitou dříve než
tento druh a mohl ovlivňovat průběh náhodných změn, situace by radikálně změnila. Řekněme, že by se změny, které jsou ve shodě s předobrazem

[ 69 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

nového druhu, zafixovaly a tyto genetické změny by se už dál neměnily. Dál
by se měnily pouze ty, které nejsou ve shodě s předobrazem.
Předpokládejme opět stejný příklad deseti bodů, jež se mohou každý
změnit pěti způsoby. Naše šance dospět po prvním deseti-krokovém
cyklu k cíli je opět 1 : 10.000.000. Řekněme však, že jsme ve dvou z deseti
bodů dosáhli požadované změny. Tyto body už se dále měnit nebudou.
Pravděpodobnost, že dosáhneme cíle v druhém již jen osmi-krokovém
cyklu je asi 1 : 400.000. Máme-li štěstí, opět se zafixují dva body. Naše šance
uspět v třetím šesti-krokovém cyklu je asi 1 : 15.000. Řekněme, že nyní jsme
trefili jen jednu změnu. Ve čtvrtém cyklu je naše šance uspět již 1 : 3.000.
Během asi dvaceti cyklů máme dobrou šanci dospět k požadovanému cíli.
Postup kumulativní selekce založený na předobrazu požadovaného
cíle dokáže „náhodný“ evoluční vývoj působící v přírodě usměrnit požadovaným směrem a mimořádně zefektivnit. Je tak velmi pravděpodobné,
že vzniku živého organismu předchází existence „plánu“, který je schopen
ovlivnit průběh změn. Tento plán nemusí být dílem abstraktního Boha, ale
může být svým způsobem „generován“ jako vlastnost kvantového pole.
Nemusí tedy existovat velký Konstruktér, který navrhl a také stvořil
všechny živé organismy. Živé organismy se vyvinuly. To, co však chybí teorii evoluce je myšlenka, že živé organismy – jednotlivě i druhově – mohou
vnímat možné budoucí historie svého dalšího vývoje a volit mezi nimi tak,
že budou preferovat ty, které jim zvětší šance na přežití.
Predátor bude volit historii, v níž bude větší, silnější, rychlejší, schopný
lépe vidět, slyšet a cítit. Kořist se bude snažit lépe unikat – včas rozpoznávat
nebezpečí, utíkat, maskovat se a jinak se efektivně přizpůsobit prostředí.
Není v tom nic božího – je to jen klasická evoluční idea přenesená do vyšší
roviny – je to boj o přežití, který nemusí probíhat jen na „hmotné“ úrovni
tak i na úrovni „nehmotného“ světa idejí.
Možné budoucí historie obsahují vzory a řešení – jak zlepšit vitální
funkce těla tak, aby vznikla nová kvalita poskytující jednotlivci nebo
celému druhu evoluční výhodu pro přežití. Předobraz této změny nemusí
působit jen na jednoho jedince (a tedy se i objevit nejprve u jednoho jedince,
jak předpokládá klasická představa evoluce) ale současně na celý živočišný
druh – na všechny jeho jedince. Tak má větší šanci se realizovat. Krok za
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krokem se tak živočišné druhy mohou vyvíjet bez toho, aby byla nutná existence mnoha mezičlánků.
Tak, jako základní realitou v kvantové fyzice, jsou všechny možné historie a realizuje se vlivem pozorování jen jedna jediná z nich, tak i předobraz
vývoje biologického systému existuje jako jedna z mnoha možných historií
vývoje. Její výběr je dán pozorováním, jako bychom si vybírali obraz v galerii, který si koupíme. Možnost takové formy smysluplného pozorování však
indikuje, že náš vesmír může mít takové fyzikální vlastnosti, které umožňují vznik určité informační roviny, která se následně promítá do fyzické
roviny.
2.5 In-formy a voda
Podmínky vyskytující se na Zemi v dávné minulosti poskytovaly prostředí,
v němž mohl život vzniknout. Samy o sobě však jeho vznik nezaručovaly.
Všechna možná vývojová řešení, která se mohla principiálně objevit, existovaly zřejmě nejprve jako in-formy, které se pokoušely rozvinout do
fyzické podoby. Pro tento účel optimálním médiem byla voda.
Vodu tvoří jedna molekula kyslíku a dvě vodíku, které spolu svírají úhel
104°. Tím vzniká elektrický dipól, díky němuž se molekuly vody mohou
mezi sebou různě spojovat a vytvářet složité rozvětvené útvary – tzv. klastry.
Přijde-li voda do styku s jakýmkoliv tvarem, velmi snadno se mu přizpůsobí a tento tvar také ovlivní tvar klastrů, které se ve vodě vytvářejí.
Elektrické pole in-forem, které by mělo mít dipólový charakter, může
přímo působit na dipóly molekul vody a ovlivnit uspořádání jejich klastrů.
Voda tak může krátkodobě podržet informaci, která je do ní vložena tvarem in-forem.
Krystalky ledu ve formě sněhových vloček mohou nabývat neskutečné
množství podob. Jejich tvar ovlivňuje prostředí, teplota, zvukové vibrace
a dost možná i informace předané jim skrze in-formy. Sněhové vločky se
podobají fraktálům – obrazcům, jež mají nekonečnou plochu, ale nacházejí se v konečném objemu. Jejich tvar je složitý, ale matematický popis je
jednoduchý. Nepatrnou změnou jejich (rekurzivního) vzorce vznikne zcela
jiný tvar.
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Voda je tekutina schopná velmi dobře rozpouštět plyny, jako je pro život
důležitý kyslík a oxid uhličitý. Je schopná se snadno vypařovat a rozplynout se ve vzduchu, kde opět může kondenzovat a ve formě srážek spadnout zpět na zem. Koloběh vody v přírodě udržuje celou Zemi životaschopnou a plodnou.
Proudění vody v přírodě vytváří mnoho opakujících se tvarů – vírů
a zvlnění, které se jako by otiskly do tvarů živočišných těl a orgánů. Pohyb
vody jakoby zamrzl a přenesl se do struktury živé hmoty.
Lidé i ostatní živí tvorové jsou tvořeni v převážné míře vodou. Nosí si
toto médium sebou, i když už dávno opustili vodní svět. Předobraz vývojové změny tak mohou všichni živí tvorové nosit v sobě přesně v tom místě,
kde se má rozvinout a ovlivnit stavbu orgánů žádoucím směrem.
Není vyloučeno, že pitím vody, nepřijímáme pouze tekutinu, která má
nějaké fyzikální a chemické vlastnosti, ale přijímáme i její historii, která se
dokáže v naši duši rozvinout. Reagujeme na místa, kudy protékala i vše, co
kdy v ní bylo rozpuštěno. Na kvantové úrovni informace nemizí – pouze se
svinuje a může být znovu rozvinuta. To by mohl být důvod, proč funguje
třeba homeopatie.
2.6 Nová věda o životě
S myšlenkou, že informace se může přenášet z jednoho místa na druhé bez
působení lidí, přišel britský doktor přírodních věd Rupert Sheldrake, který
ve svých knihách načrtl hypotézu tzv. morfických polí. Říká, že jestliže se
nějaký tvar, forma či vzorec již někdy objevily v přírodě, mnohem snadněji se objeví znovu. Příroda raději kopíruje již jednou použité formy, než
vytváří nové, jako by si je pamatovala a rezonovala s nimi.
Svoje myšlenky Rupert Sheldrake dokládá celou řadou příkladů z pozorování přírody. Díky tomuto principu je obtížné například vytvořit krystaly nových chemických látek, ale když už se to jednou někde podaří, je
mnohem jednodušší vytvořit je kdekoliv jinde na světě znovu. Tento princip může ovlivňovat i naši schopnost učení a chápání. Jakmile třeba někdo
vysvětlí fyzikální problém, který dlouhou dobu odolával našemu zkoumání a chápání, rychle narůstá počet těch, kdo ho jsou schopni pochopit.
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Dokonce se často stává, že i vzdálení badatelé, kteří se zabývají stejným
problém a navzájem se neznají a nekomunikují spolu, takřka ve stejný čas
naleznou stejné řešení.
Morfická pole jsou zřejmě totéž, co nazývám in-formami či informačním předobrazem, který mohl ovlivnit a urychlit vývoj života. Otázkou
jenom je, zda nejprve musela náhodně vzniknout nějaká forma živé hmoty,
pak vznikl její informační obraz, který ovlivnil a urychlil vznik podobných
forem života po světě, nebo zda nejprve vznikla v kvantovém světě z mnoha
možných forem a historií in-forma představující vhodné řešení, a ta pak se
projevila ve fyzickém světě a usnadnila vznik a vývoj života.
Pro řadu vědců mohou být tyto myšlenky špatně stravitelné, ale jeví
se určitě pravděpodobnější než myšlenka, že komponenty živé hmoty se
mohou náhodně uspořádávat do stále dokonalejších forem života bez jakéhokoliv cíle. Rozeberme své hodinky na jednotlivá ozubená kolečka, dejme
je do kapesníku a zkusme si, jak dlouho jím budeme muset třepat, než
všechny kolečka najdou své místo a znova vytvoří fungující hodinky.
Nemusí existovat žádný velký Hodinář, který by stvořil život nějakým
magickým projevem své vůle v jeden okamžik. Prostor sám má vlastnosti,
které mu umožňují tvořit. Duchovní forma je přímo propletena do struktury vesmíru a fyzikálních zákonů. Jako neživá se nám může jevit část reality – nikoliv celek.
2.7 Homologie a variabilita
Části těl různých druhů obratlovců se mohou na první pohled velmi lišit.
Křídlo netopýra vypadá jinak než lidská ruka, ploutev delfína nebo kopyto
koně. Každá z těchto končetin je uzpůsobena svému účelu. Přesto vycházejí
ze stejného základu. Jsou poskládány jako by ze stejných ale různě upravených součástek. Některé díly jsou více protažené, jiné jsou stlačené, něco
srostlo dohromady a něco zakrnělo.
Tato vlastnost živých organismů se nazývá homologie. Svědčí o tom, že
různé druhy se vyvinuly ze stejného předka. Nebyly stvořeny samostatně ve
stejný okamžik, ale vyvíjely se postupně krok za krokem do finální podoby.
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Podíváme-li se na psy, uvidíme mnoho různých ras. Některé jsou velké,
jiné malé, některé byly vyšlechtěny pro lov, další pro hlídání či boj a některé
pro naši potěchu jako domácí společníci a mazlíčci. Stále jsou to však jen
psi a žádný z nich se nepodobá kočce ani se na ni nezmění. Kdyby lidé
vymřeli, psi by se spolu volně křížili a výsledkem by byl po mnoha stoletích
opět vlk.
Možná kdyby nějaká psí rasa zůstala izolovaná na, jinými psy, neobývaném ostrově, vznikl by zde po mnoha tisíci letech nový živočišný druh,
který by se už nebyl schopen křížit s ostatními psy, i když by měli společné
prapředky. Tak si alespoň vznik nového živočišného druhu představují
někteří vědci z řad evolucionistů.
Existují-li předobrazy (in-formy) živočišných druhů, pak se zřejmě
nejedná o jednotlivé vzory ale o celé spektrum vzorů, jež jsou poskládány
podobně jako archetypální vzory či jako kvantová vlnová klubka vytvořená
superpozicí monochromatických vln s různými vlnovými délkami. Každý
předobraz tak v sobě skrývá obrovskou variabilitu, která umožňuje vznik
rozdílných živočišných ras či dokonce druhů.
Každý nový vzor obsahuje informaci o původním vzoru, ale nese nižší
variabilitu. S původním vzorem zůstává topologicky podobný. Každý pravzor není jen superpozicí možných vzorů, ale je i superpozicí všech možných historií. Z nich se realizují ty, které umožňují živému organismu se
optimálně adaptovat na měnící se podmínky v jeho životním prostředí.
To, že něco jako in-formy ovlivňuje vývoj živých organismů, naznačuje
podobnost některých tělesných tvarů živočichů, jež nepocházejí z téže živočišné skupiny. Tak se mohou sobě podobat třeba lebky vlka (psovité šelmy)
a vakovlka psohlavého (vačnatce). U některých zvířat se zase vyvinuly
orgány typické pro úplně jiné živočichy. Příkladem mohou být savci, kteří
se po určité etapě vývoje na suché zemi vrátili zpět do moře a tvarem těl
se opět připodobnili rybám. Organismus těchto savců využil již existující
a osvědčené formy ke svému vlastnímu rozvoji.
Tímto způsobem se mohou přenášet také vzorce chování, které se osvědčily. Nalezne-li určitý jedinec druhu například způsob, jak se dostat novým
způsobem k potravě, je velmi pravděpodobné, že se tento způsob chování
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velmi rychle rozšíří, aniž by si tito živočichové byli schopni předat informace například verbální cestou. To co už bylo rozvinuto, se dá zřejmě snadněji rozvinout znovu.
2.8 Kvantová biologie
V posledních letech se hromadí poznatky, že kvantová teorie není něco
životu hodně vzdáleného, ale naopak něco, co je pro fenomén vzniku a existence života mimořádně důležité a živé organismy efekty kvantové povahy
hojně využívají pro své životní funkce. Vědci postupně přicházejí na to, že
život vznikl a existuje na hranici mezi klasickým a kvantovým světem.
Kvantové efekty vysvětlují takřka 100 % efektivitu fotosyntézy u rostlin.
Ve chvíli, kdy světlo v podobě fotonů dopadne na buňku obsahující chlorofyl, vznikne pár elektron – díra, který se nazývá exciton. Ten přenáší získanou energii mezi molekulami do tzv. reakčního centra, kde životodárná
energie může být uložena ve stabilnější chemické formě. Má na to ale jen
omezený čas, protože je nestabilní a může opět snadno rekombinovat.
Kdyby se exciton pohyboval náhodně od jedné molekuly ke druhé, trval
by přenos energie moc dlouho a efektivita fotosyntézy by byla mnohem
nižší, než pozorujeme. Tajemství přenosu energie je v tom, že se exciton
nepohybuje náhodně jako klasická částice, ale kráčí tzv. kvantovou chůzí
– jako kvantová vlna projde všemi možnými cestami a zhmotní se až v cíli
své cesty tak, jakoby prošel jen tou nejkratší možnou cestou.
U nenápadného ptáčka červenky obecné vědci zjistili, že reaguje,
podobně jako holubi, na magnetické pole Země a dokáže se pomocí něj orientovat. Nemá ale ve svém těle, žádný magnetický prvek, který by jí sloužil
jako kompas. Bylo zjištěno, že její schopnost je vázaná na její pravé oko
a světlo určité vlnové délky. Nereaguje přímo na směr magnetického pole
Země, ale spíše na sklon jeho siločar, který je jiný u rovníku a jiný na obou
pólech. Vnímá (snad i vidí) tak slabé změny magnetického pole, že tyto,
samy o sobě, nemohou ovlivnit jakoukoliv chemickou reakci v jejím oku.
Efekt, na němž je její schopnost zřejmě založena, se jmenuje kvantová
provázanost (viz tzv. EPR experiment). Když do oka červenky dopadne
světlo, vzniknou volné radikály, jejichž elektrony jsou kvantově provázány
[ 75 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

(propleteny). Pohyb dvojic elektronů je citlivý na magnetické pole a ovlivnění jednoho z nich ovlivňuje pohyb a stav (spin) toho druhého. Dojde-li
k ovlivnění spinu elektronů, projeví se to i v následných chemických reakcích. I něco tak malého z kvantového světa, jako jsou elektrony, se tedy
může podílet na vnímání.
Také enzymy – bílkoviny řídící a urychlující chemické reakce v organismu si při své činnosti pomáhají kvantovými efekty, jako je tzv. tunelování
(průchod skrz pro klasické částice nepřekonatelnou energetickou barieru)
elektronů i mnohem těžších protonů. Jen díky tomu je třeba možná přeměna pulce v žábu. Jak ale enzymy udržují kvantové koherence, aby podporovaly tunelování, není zcela jasné.
Kvantové tunelování řeší i záhadu čichu. Ta spočívá v tom, že se nedařilo
zjistit, čím je dán specifický zápach chemických sloučenin. Klasická teorie
receptorového klíče a zámku, v nichž hraje roli tvar molekuly, příliš nesedí,
protože chemické látky se stejným tvarem molekuly, mohou vonět zcela
odlišně, a naopak tvarově různé molekuly mohou vonět podobně.
Při kontaktu chemické látky s čichovým receptorem by mělo dojít k uvolnění tzv. G proteinu. Jak se to ale děje, není jasné. Patrně je potřeba nejprve
překonat energetickou bariéru mezi dvěma místy v molekule, což může za
určitých podmínek elektron, díky tunelovému efektu, dokázat. Záleží proto
na způsobu, jak molekuly chemikálií vibrují. Při čichání tak spíše než tvar
molekuly chemických látek vnímáme jejich vibrace.
Kvantové jevy se pravděpodobně podílejí i na kopírování genů. Již Ervin
Schrödinger předpokládal, že geny jsou kvantově mechanické entity.
Kvantové zákony umožňují nejen nesmírnou přesnost kopírování genů,
ale umožňují také mutace, které geny mohou změnit. Je tak možné, že za
mutacemi genů, které se považují za motor evoluce, stojí nějaký inteligentní
princip spojený s tunelováním elektronů na úrovni vodíkových vazeb.
Existuje 4100 možností, jak složit řetězec RNA 100 bází dlouhý. K náhodnému vytvoření takového řetězce bychom potřebovali 1050 kg bílkovin.
To je mnohonásobně víc hmoty, než obsahuje celá Mléčná dráha. Nelze
proto vytvářet život touto cestou. Musí existovat princip – podobný kvantové chůzi, který umožní projít všechny možnosti naráz a zrealizovat až tu
jednu správnou. Než vznikl první sebe-replikující řetězec bílkovin, musel
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existovat jeho obraz v kvantovém světě. Život se tak nejspíš rodí nejprve na
kvantové úrovni a teprve následně se odtváří v klasickém hmotném světě.
Naše mysl by zřejmě nebyla schopna fungovat ani existovat, kdyby
nebyla založena na jevech kvantové podstaty. Ty mohou ovlivňovat činnost
neuronů. Činnost neuronů produkuje magnetické pole. Magnetické pole
mozku ovlivňuje a synchronizuje činnost neuronů. Vzniká tak zpětnovazební smyčka, která může být důležitá pro existenci naší psýché a vznik
vědomí.
Vazba na kvantový svět je tedy zřejmě to, co odlišuje živou hmotu od
neživé. Dává možnost vzniku nejen životu, ale i tomu, co nazýváme psýché.
V kvantovém světě je zřejmě skryto také tajemství našeho vědomí. Jakmile
vazba na kvantový svět zmizí, živá hmota se změní v neživou.
Vědci Jim Al-Khalili a Johnjoe Mc Fadden ve své knize Life on the Edge,
z níž tyto poznatky o kvantové biologii pocházejí, tvrdí, že význam kvantové mechaniky je pro život a jeho vznik zcela zásadní. Je to právě svět
kvantových jevů, na němž spočívá podstata života. Je to princip, který
odděluje živou hmotu od neživé. Ztráta vazby na kvantový svět znamená
smrt organismu.
2.9 Rozvoj myšlení
Dle čistě evolucionisticky založených vědců se jednoduchým bezobratlým
živočichům, žijícím před půl miliardou let ve světovém oceánu, přihodila genetická porucha, která vedla k násobení množství genů v mozkových buňkách. Jejich potomci pak těžili z „extra sad“ mozkových buněk
a postupně tak nastartovali evoluci sofistikovanějších tvorů.
Pokud by byl tento pohled v principu správný, naše myšlení, city a emoce
by byly jen produktem náhodné poruchy. Prvotní by byly náhodné změny
buněčné struktury živé hmoty, které by generovaly nějaké pocity, myšlenky
a touhy. Pokud by se tyto ukázaly pro přežití druhu důležité, zachovaly by
se v genetické výbavě takto postiženého druhu a rovněž všech druhů, které
se z něj v důsledku evoluce vyvinuly.
Vyšší úrovni inteligence disponují především savci. Poměrně velmi inteligentní ale mohou být i papoušci, hlavonožci a další příslušníci rozdílných
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vývojových větví. To naznačuje, že jejich společný předek jim musel dát do
vínku genetickou předurčenou schopnost rozvíjet své mozkové schopnosti,
nebo se tato schopnost, která se začala vyvíjet nejprve u jednoho druhu,
automaticky přenášela i na jiné druhy. Pokroky u jednoho druhu se ne
geneticky, ale jako in-formy přenášely mezi druhy.
Všimneme-li si chování jednodušších forem života, zjistíme, že je
velmi inteligentní, ale skoro úplně nevědomé. Těžko budeme hledat, třeba
u hmyzu, nějakou individualitu. Spíše zjistíme, že jejich jednání se řídí
určitými vzorci chování, které jsou danému druhu vlastní a pro všechny
jednotlivce společné. Tyto vzorce ovšem mohou být velmi důmyslné.
Budeme-li pozorovat třeba chování včel a mravenců, neubráníme se údivu
nad dokonalostí systému, který společně vytvářejí.
Hmyzí kolonie se dokáží chovat, jako by tvořily jediný živý organismus a měly společné myšlení založené na jim vlastních archetypech. Duše
hmyzu není něco existujícího uvnitř jejich malých hlaviček, ale je společná
celé kolonii. Jedinci existují uvnitř této psýché. Dojde-li například k poškození termitiště, termiti pracují současně z obou stran trhliny, aby se setkali
přesně uprostřed, i když jednotlivci jsou slepí. Nezabrání jim v tom ani
přepážka, jež zabrání v kontaktu termitů na jedné a druhé straně trhliny.
Patrně tedy existuje v myslích těchto tvorečků společný prostorový plán,
který jedinci pouze realizují.
U vyšších forem života, jako jsou ryby a ptáci, můžeme již pozorovat
prvky skupinového i individuálního chování. Oddělení jedinci, kromě
svých instinktů, projevují tendenci se učit a přizpůsobovat se konkrétní
situaci. Zdá se, že jsou schopni zpracovávat informace i nad rámec typických vzorů chování u daného druhu. V jejich nevědomí se objevují záblesky
vědomí jedince.
Individualita a vědomí se nejvíce rozvinuly u savců. Opice, psi, kočky,
delfíni, kosatky a mnozí další savci projevují poměrně velmi inteligentní
a vědomé chování. Nejvyspělejší savec, jímž je člověk, postoupil ještě o kus
dál.
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2.10 Lidská mysl
Člověk představuje vývojově nejmladší a nejvyspělejší živočišný druh. Je
schopen velmi dobře odrážet okolní realitu ve své psýché, a také vytvářet
reálné i nereálné představy o této realitě. Dokáže zpracovávat informace
o okolním světě a svých pocitech v pojmech, což mu umožňuje racionalizovat jeho vědomé jednání, ale zároveň ho to vzdaluje té části skutečnosti,
která není takto, dost dobře, vyjádřitelná.
Lidské vědomí vystoupilo ze svého nevědomého základu do popředí
a umožnilo nám myslet v pojmech. Potřebuje tak pro svou činnost mnohem méně energie.
Zvířata jsou schopny se učit z minulosti a na základě minulých zkušeností reagovat v budoucnosti. Člověk však postoupil ještě o kus dál. Je schopen o minulosti přemýšlet a co víc, je schopen také přemýšlet o budoucnosti. Stejné oblasti mozku, které používáme pro vybavování vzpomínek,
se aktivují, když si představujeme budoucnost. Jak se ladíme na minulost,
tak se ladíme i na budoucnost, která je tvořena množstvím možných historií, jež virtuálně rozvinujeme ve své mysli.
Naše představa o budoucnosti se nezakládá na nějaké matematické
extrapolaci – výpočtu předpokládaného vývoje systému dle současného
chování ale na tom, že „vezmeme“ kousek minulé historie podobné tomu,
co aktuálně prožíváme, „zasadíme“ ho podobným rezonančním stavem do
současnosti a předpokládáme, že historie se bude opakovat.
Když jsme si v dětství sáhli na horký hrnec a spálili jsme se, získali
jsme zkušenost, že uděláme-li to znovu, opět se spálíme. Tohle to chápání budoucnosti na základě minulých zkušeností mají i zvířata. My lidé
však dokážeme nabalovat na tuto jednoduchou linii spojující minulost
s budoucností další možné historie. Vymysleli jsme si postupy, jak se popálení vyhnout.
Předpokládané historie vývoje systému rezonují s těmi fyzikálně možnými a reálně existujícími v současnosti jako potenciality budoucího vývoje
systému. Tak dojde k ovlivnění budoucího vývoje fyzikálního systému na
základě minulé zkušenosti subjektu a jeho představě o budoucnosti. Na
tomto základě se mohlo u nás vyvinout to, co nazýváme svobodnou vůlí.
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Lidé se liší od zvířat také tím, že se dokáží smát. Co je však podstatou
smíchu? Pokud se námi předpokládaná budoucí historie neshoduje s historií, která reálně nastane, může to v nás vyvolat šok – úlek, údiv. Vede-li tato
situace k našemu ohrožení, může to způsobit naše strnutí – neschopnost
novou situaci vyhodnotit a najít vhodné reakční schéma, nebo k instinktivní reakci typu uteč nebo bojuj.
Abychom byli schopni reagovat, naše tělo i mysl se energeticky nabudí
– připraví se k uvolnění velkého množství energie. Tělo uvolní energii do
pohybu a v mysli se energie uvolní do série obrazů, které nám mají pomoci
najít řešení vzniklé situace – jak a kudy se vyhnout nebezpečí a uniknout?
Nevede-li tato situace k našemu ohrožení ani zděšení, jen nás překvapila,
uvolněná energie začne oscilovat – střídavě uvolňovat energii do obrazu
historie, kterou jsme očekávali a tou, jež skutečně nastala. Začneme se
smát. Je to uvolňující a příjemný pocit. Mysl, jež se úlekem či překvapením
svinula, se opět začne rozvinovat, protože reálné nebezpečí nehrozí.
Rádi se smějeme „neštěstí“ bližního, který například dostane nečekanou
ránu – první naše reakce je úlek, druhá soucítění (vnímáme jeho bolest
jako svou), třetí – vidíme, že to zřejmě přežije bez větších následků, a uvědomujeme si, že to není naše bolest, čtvrtá – šok zmizel a pociťujeme uvolnění, pátá – svinutá mysl se opět začne rozvinovat a uvolněná energie v nás
rozvinuje obrazy toho, co se právě stalo a co se případně ještě děje, šestá –
mysl se rozkmitá – začne oscilovat mezi obrazy skutečnosti a našimi představami a my se uvolněně smějeme, sedm – napětí střídá uvolnění a mysl
se dostává na vyšší energeticky stav, než v kterém byla na počátku a my se
cítíme příjemně.
Pokud by naše mysl fungovala jako software PC, jak bychom mohli
naprogramovat v počítačové logice smích? Nijak. Smích je emotivní – má
charakter změny energie v naší mysli a představuje fyzikální oscilaci mezi
dvěma nebo více energetickými stavy v kvantovém světě.
2.11 Vývoj života na Zemi
Vznik života nedokazuje existenci Boha Stvořitele a zcela určitě se neodehrál způsobem, který je popsán v Bibli. Proces stvoření netrval týden ale
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milióny let. Jednotlivé živočišné druhy nevznikly ve své finální podobě,
ale vyvíjely se postupně od jednodušších forem ke složitějším. Tento vývoj
nebyl přímočarý, ale reagoval na aktuální potřeby přežití druhu.
Nicméně, nezdá se být příliš pravděpodobné, že by evoluce mohla probíhat jen na základě zcela náhodných mutací. Pro takovou evoluci by ani milióny let nepředstavovaly dostatečně dlouhou dobu. Zdá se víc než možné, že
existuje princip, který evoluci usměrňoval a tím i urychloval.
Existuje možnost, že se již jednou osvědčené formy (často opakované)
mohou přenášet nejen geneticky ale rovněž skrze kvantové pole a ovlivňovat vznik podobných forem života daleko od místa svého prvotního
výskytu. Je možné, že tyto in-formy mají nejen tendenci se reprodukovat
v realitě, ale že existují v kvantovém poli jako součást možné historie vývoje
živého organismu. Rozvinují se do naší reality, protože představují řešení,
které má pro přežití organismu smysl.
Pokud výše popsaný princip existuje, oduševňuje zdánlivě neživý
hmotný svět. Přidává k němu informační úroveň, jež zpětně působí na
hmotnou realitu a usměrňuje její vývoj.
Vývoj života na Zemi nebyl zřejmě jen produktem náhody. Jednotlivé
živé formy mohly ovlivnit a urychlit svůj vývoj tak, že u nich docházelo
k preferenci historií, v nichž existovaly vzory, které jim poskytovaly evoluční výhodu. Preferencí určitých historií mohlo dojít k rozvinutí vývojových vzorů, které byly sto ovlivnit pravděpodobnost, že se živá hmota bude
touto cestou skutečně rozvíjet.
Vývojové vzory mohou vést k rozvoji jednotlivých živočišných druhů ve
snaze zajistit jejich přežití ve střetu s jejich přirozenými nepřáteli, ale také
jim umožnit přežití i spolu s nimi. To znamená, že mezi preferovanými
historiemi byly ještě preferovanější ty, jež umožňovaly nejen sobecké přežití
jednoho druhu, ale i rozvoj přírody – flory i fauny – jako celku.
Mají-li jednotlivé živočišné druhy cosi jako psýché, která má schopnost
se vyvíjet a předurčovat směr vývoje živočišných těl, může ji mít i veškerá
příroda v návaznosti na prostředí, v němž dochází k jejímu rozvoji.
Řecká mytologie mluví o Zemi jako o božské bytosti, kterou nazývá
Gaiou. Země, v tomto pojetí, představuje Matku, která zrodila vše živé na
ní. Je považována za živý organismus. Je-li jejím tělem společně příroda
[ 81 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

a Země, dá se předpokládat, že má i svou duši, která vnímá, cítí a usměrňuje její vývoj.
James Lovelock, tvůrce a hlavní zastánce hypotézy, že Země je samo
regulující se živý organismus, shromáždil množství důkazů o důmyslných
homeostatických mechanismech udržujících stálost teploty Země a koncentraci základních složek atmosféry, mořské vody a půdy. Podle tohoto
vědce šla evoluce druhů ruku v ruce s evolucí jejich prostředí.
Díky ní planeta ožila současně na úrovni primitivních mikroorganismů
i na úrovni celé planety, která vytvářela a podporovala příhodné podmínky
pro vznik a rozvoj života. Evoluce tvaru živých organismů byla podmíněna
a vyvolána potřebou dále a stále více rozvíjet psýché. Zřejmě první vznikla
představa změny a teprve po té se změna realizovala na fyzické úrovni.
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3. PSYCHOLOGIE DUŠE
Lidská duše či také psýché představuje jednu z největších záhad tohoto
světa. Umožňuje nám vědomě vnímat okolní svět, přemýšlet i prožívat
emoce. Lidská psýché obsahuje obrazy odrážející realitu našeho vnějšího
i vnitřního světa a také vzory, které řídí naše jednání. Je schopna vytvářet reálné i nereálné představy o všech aspektech našeho bytí. Psýché je
jediná skutečnost, která je nám bezprostředně známa. Doposud však o své
psýché víme velmi málo, a tak nás neustále překvapuje svými obrovskými
možnostmi.
3.1 Nevědomí
Když jdeme, běžíme či plaveme, obvykle o této činnosti neuvažujeme.
Nevěnujeme jí pozornost. Cosi v nás tuto činnost řídí za nás. To něco, je
naše nevědomí. Pozorujeme-li plavce a neplavce, jak se snaží přeplavat
bazén, vidíme, že neplavec věnuje plavání celou svou vědomou pozornost,
a přesto plave pomalu, jeho pohyby jsou neohrabané, rychle se unaví a je
rád, když se dostane k okraji bazénu. Zkušený plavec plave naopak elegantně, rychle a je schopen uplavat velkou vzdálenost. Přitom svým pohybům nemusí věnovat takřka žádnou pozornost. Jeho pohyby řídí naučené
vzory obsažené v jeho nevědomí.
Řídíme-li auto, automaticky otáčíme volantem, šlapeme na brzdu, plyn
či spojku. Vzpomeňme si ale, jaké to bylo, když jsme se řídit teprve učili.
Na naučení se něčeho nového, zvládnutí nového pohybu nebo vytvoření
něčeho nového potřebujeme hodně vědomé pozornosti a energie. Děláme-li
něco, v čem máme praxi, co dobře umíme, stačí nám jen minimum vědomé
pozornosti a energie. Stačí oživit ten správný vzorec či program v našem
nevědomí.
Část nevědomí obsahující vše, co jsme se kdy naučili motoricky nebo
memoricky, naše vzpomínky, skrytá přání a představy – vše, co nás nějakým způsobem formuje a utváří jako jedinečnou lidskou bytost a individuum – se označuje jako individuální nevědomí nebo také podvědomí.
Podvědomí představuje nevědomou podstatu naší osobnosti, potencialitu
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našich schopností, která nám umožňuje využívat a rozvíjet naše znalosti
a schopnosti.
Lidské nevědomí není jen něčím na způsob do pozadí zasunuté paměti.
V našem nevědomí existují také určité obsahy, jež ovlivňují naše sny, představy, touhy a přání a svým způsobem i naše chování a jednání v bdělém
stavu. Určité obsahy, které na nás podvědomě působí, jsou si podobné u lidí
z různých částí Země. Nejsou tedy čistě individuální záležitostí, i když
mohou nést individuální zabarvení – mají kolektivní charakter.
Obsahy jevící kolektivní charakter označujeme jako kolektivní nevědomí.
Tyto obsahy překračují hranice individua a spojují lidi žijící na celé Zemi.
Pohádky a mytologické příběhy tradované mezi lidmi od dávné minulosti
jeví velmi podobný charakter děje a postav. Může to být dáno tím, že lidé
na celém světě prožívali podobné zkušenosti a podobně na ně reagovali.
Může se také jednat o genetické dědictví po společných předcích nebo je tu
možnost, že lidé část své nevědomé duše sdílejí.
Zkoumáním obsahů lidského nevědomí se zabýval významný švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung (1875 - 1961). Rozlišil nevědomí na osobní
– individuální (podvědomou psýché) a obsahy zcela neznámého původu,
které nelze popsat jako individuálně získané vybavení. Tyto obsahy mají
často mytologický charakter. Je tomu tak, jako by patřily ke vzoru, který
není vlastní žádné jednotlivé psýché či osobě, ale spíše ke vzoru, který
je vlastní lidstvu obecně. Tyto kolektivní vzory nazval Jung archetypy.
Archetypy dávají obsahům vědomí pevnou formu.
Nejznámější archetypy jsou Ego, Superego, Stín, Persona, Animus/
Anima, Otec, Matka, Dítě, Stařec, Hrdina, Panna a Kejklíř. V nejširším
smyslu slova lze však archetyp popsat jako jakýkoli statický vzorec a konfiguraci, ale také jako dynamickou událost, která se odehrává v psychice a má
transindividuální a univerzální charakter. Archetypy žijí v lidském nevědomí jako by vlastním životem nezávisle na životě konkrétního jedince.
Na základě svého zkoumání lidské psýché dospěl pan Jung ke tvrzení, že
psýché neexistuje uvnitř subjektu, ale naopak subjekt existuje uvnitř své
psýché.
Je-li naše psýché produktem mozku jako jakéhosi neuronového počítače,
pak výše uvedené tvrzení nedává moc velký smysl a archetypy kolektivního
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nevědomí nemohou být ničím víc než jen geneticky předávanou vzpomínkou na zkušenosti předchozích generací. Máme-li duši, která je ukryta
někde v mozku, pak toto tvrzení ovšem rovněž postrádá smysl.
Jungovo tvrzení o psýché překračující hranice individua indukuje představu psýché podobající se fyzikálnímu poli, která není omezena na mozek
individua. Obsahy psýché by nemohly mít charakter nehmotných informací, ale naopak by samy o sobě musely být hmotné, mít svůj prostorový
tvar. Pak by mohly být určité obsahy psýché sdíleny, aniž by byl nutný
genetický přenos tohoto typu informací mezi generacemi.
3.2 Působení archetypů
Většina lidí se domnívá, že myslí jejich já. Neuvědomují si, že přemýšlejí
a chovají se dle určitého vzoru. Když se dítě chová jako dítě, je to v pořádku.
Když se dospělý člověk chová jako dítě (playboy) a nechce nést žádnou zodpovědnost, zřejmě už to tak zcela v pořádku není. Archetyp Dítěte má na
něj zřejmě větší vliv, než tuší. Hasič vrhající se do plamenů, aby zachránil
ženu v nouzi, je pod vlivem archetypu Hrdiny. Tvrdý šéf může být produktem archetypu Otce. Lidé snažící se klamat či podfouknout jiné lidi, mohou
být ovlivněni archetypem Kejklíře. Matka dávající život dítěti představuje
také archetypální symbol.
Mohlo by se zdát, že archetypy jsou pouze psychologická pomůcka pro
popsání různých typických způsobů chování lidí. Pan Jung ale tvrdí, že
archetypy jsou něco víc. Nejsou to pouhé popisy, ale reálné struktury existující v nevědomí, které je společné všem lidem. Archetypy jsou něco jako
programy, které nelze vypnout, a neustále běží na pozadí obrazovky naší
mysli.
Ačkoli si to neuvědomujme, mají na nás tyto programy obrovský vliv.
Vlastně se neumíme chovat ani myslet jinak než dle těchto vzorů – pouze
mezi nimi přepínáme. Podle těchto programů se chovali již naši pradědové
a my to po nich opakujeme. Vytvořit zcela nový program – nový způsob
myšlení a chování je velmi náročné – mnohem náročnější než využívat ty
staré.
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Chování, dle archetypálních vzorců, se považuje za normální a překročení jejich rámce vyvolává tlak k návratu. Archetyp je čistá, nefalšovaná přirozenost, která člověka podněcuje, aby říkal slova a prováděl úkony, jejichž
smysl je pro něj nevědomý, a to tak nevědomý, že o něm ani nepřemýšlí.
Archetypy nejsou statické vzory, ale dynamicky se mění. Žijí v nevědomí svým vlastním životem a jeví se tak, jako by měly na člověku nezávislé vědomí a inteligenci. Najednou jich vždy působí několik, čímž se jejich
působení stává více rozmanité a hůře rozpoznatelné. Obvykle na sebe navazují v určité vývojové řadě; například: Dítě – Hrdina – Otec – Stařec.
Velmi důležitou vlastností archetypů je promítání. Archetypální formy,
rozvinuté v lidské duši, se promítají na subjekt i objekty kolem něj. Ovlivňují
naše jednání a chování a také způsob, jak vnímáme svět. Také okolní svět
se promítá do lidské duše a zpětně v ní ovlivňuje rozvinování archetypů.
Konfrontaci s nevědomými složkami nevědomí nazývá pan Jung individuačním procesem. Syntéza vědomých a nevědomých obsahů a uvědomění archetypických efektů na obsahy vědomí představuje vrcholný výkon
duševního úsilí a koncentrace psychických sil. Individuační proces rozvíjí
osobnost člověka a činí ho více vědomým.
Dokážeme-li rozpoznat u sebe i ostatních lidí projevy archetypálního
myšlení a chování, dokážeme snadněji své myšlení a tím i chování změnit.
Už se nechováme jako naprogramovaná ovce, nejdeme s davem, ale hledáme svou vlastní cestu životem. Stáváme se více originálními a vědomými
bytostmi.
Zvláštním typem vzorů jsou symboly. Symbolem je vlastně vše, co má za
sebou nějaký obsah. Symbolem je slovo, písmeno, znak či dopravní značka.
Symboly nesou informaci a je s nimi spojený i určitý emotivní náboj.
Například srdce je symbol pro lásku, a proto nás obvykle potěší, když ho
někde uvidíme. Jsou však i symboly, které pro nás mají ještě silnější význam.
Symbolem každého státu jsou státní znaky, vlajka a hymna. Když vidíme
na nějakém mezinárodním sportovním utkání stoupat na stožáru národní
vlajku a hrát naši hymnu, vyvolá to v nás pocit hrdosti, že patříme k tomuto
státu. Naopak německá svastika či rudá hvězda na tancích okupantů vyvolávaly v lidech strach a hněv.
[ 86 ]

Nový pohled na lidskou duši

Symbolem křesťanství je kříž, symbolem husitů byl kalich, symbolem
„Boha“ je Bůh. Symboly mohou lidi sjednocovat či rozdělovat, mohou mít
obrovskou pozitivní sílu nebo vyvolávat strach a deprese. Mohou být symbolem svobody nebo bezpráví, útlaku a fanatismu. Rozhodně to nejsou
neškodné znaky.
3.3 Archetypy a kolektivní myšlení
Archetypy nepůsobí jenom na jedince, ale i na celé skupiny lidí. V roce
1918 pan Jung pozoroval v nevědomí svých německých pacientů zvláštní
poruchy a archetypy vyjadřující primitivnost, násilnost a krutost. Proto, již
tehdy, v jednom článku vyjádřil domněnku, že v neklidném spánku sebou
hází „plavá bestie“ a nelze vyloučit výbuch. Historie mu dala za pravdu.
Ukázalo se, že jeho obavy z tvoření mas byly oprávněné. Podle Junga,
kolektivní myšlení masy posouvá člověka na nižší morální a intelektuální
úroveň. Člověk, jako částice lidské masy, je snadno ovladatelný samozvanými vůdci. Když jim věří ostatní, proč ne já? Když se tak chovají všichni,
proč bych neměl já?
Představitelé nejhorších ideologií, které lidstvo poznalo, nacismu, fašismu
a komunismu se chovali jako „posedlí“. Vůdci mas, jako byl Hitler, Stalin
a mnozí další, jevili znaky duševní nemoci zvané paranoia charakterizované logicky ucelenými bludy podezíravosti, vztahovačnosti a perzekuce.
Jejich „posedlost“ stála životy milióny lidí. Pan Jung o tom napsal:
Jak už jsem vám řekl, příval, který po první světové válce stoupal, se ohlašoval v individuálních snech ve formě kolektivních, mytologických symbolů,
jež vyjadřovaly primitivnost, násilnost, zkrátka všechny síly temna. Jestli
se takové symboly objevují u velkého počtu individuí a nejsou pochopeny,
začnou tato individua soustřeďovat jako magnetickou silou, a tak vzniká
masa. Její vůdce se brzy najde v jedinci, který má nejméně síly k odporu, nejmenší vědomí zodpovědnosti a vinou své méněcennosti vykazuje nejsilnější
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vůli k moci. Je rozpoutáno vše, co je připraveno vybuchnout, a masa jako
stržená elementární silou laviny ho bude následovat.1
Po první světové válce se v různých zemích na světě začaly objevovat
velmi podobné ideologie – nacismus v Německu, fašismus v Itálii, frankismus ve Španělsku nebo expanzní militarismus v Japonsku. Tyto ideologie
nebyly omezeny jen na výše zmíněné země, ale měly i řadu příznivců takřka ve všech zemích světa. Také ideje komunismu, které zvítězily v Rusku,
si našly řadu příznivců po celém světě. Je velmi zajímavé, jak jsou sobě tyto
ideologie z psychologického hlediska podobné. Všechny měly své vůdce,
vyznačovaly se násilím, totalitou, vězněním a mučením odpůrců ve velkém. Dá se říct, že tyto násilné ideologie měly stejný archetypální základ.
Bylo to, jako by se na Zemi snesl temný mrak, zatemnil myšlení lidí a přiměl je dělat hrozné věci, jichž by normálně nebyli schopni.
Ideologičtí demagogové vytvářejí mýty o světě, ke kterému směřují.
Známe mýtus o třetí říši nebo mýtus o dokonalém světě komunismu. Stejně
tak, jak lidé snadno podléhají archetypům, tak rádi podlehnou mýtům.
K ovládnutí lidí je důležité zabránit kritice mýtu – lidé si nesmí uvědomit,
že mýtus předkládaný jim k uvěření je, jen a jen, mýtus, protože to by oslabilo jeho vliv. Symboly a mýty musí být v autoritářském režimu chápany
doslovně. Jinak by nefungovaly. 2
Archetypy násilných ideologií jsou zhoubné jako rakovina, která, včas
neléčena, může postihnout celý organismus. Přestože nacismus a fašismus
byly poraženy a komunismus ztratil svou sílu, mohou se tyto nebo jim
podobné ideologie násilí dočkat znovuzrození v nějaké jiné podobě. Stačí
oživit archetypy představující zlo a násilí. Vytvořit nové mýty. Následky
pak na sebe nenechají dlouho čekat.
Léčba nemocné psýché, ať už se jedná o jedince nebo o celé národy, by,
podle Junga, měla spočívat v posilování vědomí, chápání a integraci nevědomých stinných obsahů psýché.

1
2

Jung, C., G.: Duše moderního člověka. Atlantis, Brno 1994, s. 193.
Tillich, P.: Lidské tázání po nepodmíněném. 3K, Brno 1997.
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3.4 Primární vědomí
Co je to vlastně vědomí? Studium neuronových sítí na tuto otázku odpověď
nedalo. Pokud uvažujeme kvantovou podstatu psýché, je odpověď na tuto
otázku poměrně jednoduchá. Vědomé je v psýché vše, co je v ní právě rozvinuto. Svinuté obsahy psýché tvoří nevědomí. Rozvinutí nějakého obsahu
v naší mysli je zároveň aktem pozorování. Pozorování lokalizuje do té doby
svinutou realitu. Svinuté obsahy psýché nejsou uloženy někde v naší hlavě,
ale jsou součástí časoprostoru.
Představme si elektron pohybující se volně prostorem. Náhle se přiblíží
k atomu vodíku a je jím zachycen. Elektron, který byl do této chvíle „rozmazán“ (svinut) v prostoru, má náhle omezen prostor, kde se může nacházet,
na oblast jedné kvantové dráhy kolem jádra atomu. Dochází k rozvinutí
elektronu v poli atomu vodíku. Také atom se rozvinuje v poli elektronu.
Atom tak svým způsobem pozoruje elektron a elektron atom. Vzniká primární forma vědomí.
Vědomí tak není něco, co se objevilo v průběhu vývoje živé hmoty, ale
něco, co tu vždy bylo a je součástí fyzikální podstaty našeho světa. Je ale
zřejmé, že je zde velký rozdíl mezi vědomím částic kvantového mikrosvěta
a vědomím lidským. Proto jsem také nazval tuto podstatu vědomí primárním vědomím.
Primární vědomí samozřejmě v lidské mysli existuje. Vše, co vidíme
kolem sebe, co slyšíme, co cítíme, co smyslově cítíme, je v nás zobrazeno
formou primárního vědomí. O většině detailů toho, co je v naší mysli právě
zobrazeno, tak za chvíli nevíme. Tyto obrazy se svinou, aniž by v nás zanechali větší paměťovou stopu. Jak přišly, tak odejdou.
Rozvine-li se podobný podnět v mysli subjektu opakovaně, může, při
svém svinování, částečně rozvinout na základě podobnosti (rezonance)
obrazy z minulosti. Tak vzniká nová forma vědomí. Podnět vyvolává reakci
psýché – vyvolává vzpomínky. Jedná se však stále o pasivní formu vědomí.
Samotné asociace bez vlivu na budoucí stav subjektu nemají velký význam.
Pokud by byli v mysli subjektu nějakým způsobem přítomny (rozvinuty) možné historie jeho dalšího vývoje a subjekt by byl schopen některé
z nich preferovat (historie typu: přežít a vyvíjet se) a zároveň měl schopnost
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nějakým způsobem výběr své budoucí historie ovlivnit, vědomí by nemuselo jen pasivně odrážet okolní realitu (potencionalitu), ale mohlo by se stát
aktivním tvůrcem skutečnosti a budoucí reality.
Otázkou je, co rozumět preferencí určité historie. Pohled na dravou šelmu
ve volné přírodě nás určitě nenechá chladnými zvláště, hrozí-li riziko, že se
staneme její večeří. Vyvolá v nás asociace typu: „chce mě sežrat“, „jde mi
o život“, „mám strach“ apod. Po chvíli ohromení a strachu se dáme na útěk
nebo se rozhodneme bojovat o život.
Jiným způsobem se bude rozhodovat automat nebo robot. Na základě
vstupních dat vyhodnotí situaci a podle svého programu na ni zareaguje.
Může se rovněž rozhodnout pro ústup, boj nebo najde jiné řešení situace.
Na rozdíl od živého organismu bude jeho rozhodování a jednání chladné,
logické a zcela bez emocí. Robot neví, proč dělá to, co dělá. Řídí ho program,
který byl do něj vložen. Může tvořit nebo ničit, ale činí to zcela nevědomě.
Vědomí nevzniká nějakou matematickou logickou operací. Je nějakým
způsobem svázáno s emocemi. Váže se na vnitřní stav subjektu – jeho
pocity. Je-li něco příjemné, chceme to. Není-li to příjemné, budeme se tomu
snažit vyhnout.
3.5 Schopnost myšlení
Neurony vytvářejí v mozku elektrické potenciály umožňující rozvinout
obsahy psýché po potřebnou dobu. Zvýšená aktivita neuronů vede k svinování psýché jako celku a rozvinování jejich obsahů. Šíření neuronových
vzruchů nevytváří myšlení jako takové, ale spíše vytváří podmínky pro
myšlení v nám známé podobě a pro ovládání našeho těla.
Protože rozvinutí obsahu v psýché je úzce spojeno s aktem pozorování,
je patrné, odkud pocit vědomí vyplývá. Není to něco vytvořeného evolucí
živých organismů – je to fyzikální skutečnost existující sama o sobě rozvinutá v živých organismech na kvalitativně vyšší úroveň. Touto vyšší úrovní
je schopnost vědomého zpracování informací, kterou nazýváme myšlením.
Podržet obraz nebo vzorec chování v mysli poté, co již není primárně
rozvinut, znamená, že by mu mysl musela sama dodat energii. Schopnost
vytvořit sekundární obraz primárního obrazu a udržet ho rozvinutý po
[ 90 ]

Nový pohled na lidskou duši

potřebnou dobu představuje základ pro vyšší formu vědomí. Sekundární
obraz primárního obrazu rozvinutý v mysli již nebude mít určitě tolik
energie jako původní obraz, ale mysl s ním bude schopna pracovat. Na ještě
vyšší úrovni může být sekundární obraz nahrazen symbolem, jehož vytvoření si žádá ještě méně energie. Takovými symboly mohou být lidská slova
nebo i zvířecí zvuky a signály.
Čím méně energie obrazy a symboly obsahují, tím je zřejmě pro mysl
snazší s nimi pracovat. Řekneme-li slovo kráva, nemusíme si nutně žádné
takové zvíře před sebou představovat. Symboly nakonec nemusí mít svůj
hmatatelný vzor v reálném světě, ale mohou být i velmi abstraktní (např.
π, √, i, € apod.).
Je-li mysl schopna podržet rozvinutý sekundární obraz primárního
obrazu, může být schopna ho znovu vyvolat na základě nějakého podnětu
a může ho být schopna vyvolat ve spojitosti s nějakou historií: vlk zaútočil,
ale zalekl se ohně – oheň být dobrý – chránit nás před vlkem. Ze zkušenosti
se může zrodit prospěšný vzorec chování pro přežití, pokud si ho dokážeme v případě potřeby znovu vyvolat (rozvinout) ve své mysli. Proto je
samozřejmě nutné mít schopnost si minulou událost zapamatovat a znovu
ji vyvolat v mysli.
3.6 Kaskáda vědomí
My lidé jsme si vědomi nejen obrazů, zvuků a jiných smyslových vjemů ze
světa kolem nás, ale jsme si rovněž vědomi, že jsme si těchto vjemů vědomi.
Jsme si také vědomi, že jsme si vědomi toho, že jsme si vědomi… Existuje
obraz obrazu a obraz obrazu obrazu. Vědomí i psychické obrazy tak nemají
jen jednu úroveň, ale mají více úrovní tak přirozeně jako fraktál obsahuje
zmenšené obrazy sebe sama.
Jsme si také vědomi souvislostí. Z paměti jsme schopni vyvolat řadu
asociací svázaných s podnětem a na základě zkušenosti situaci jako celek
vyhodnotit. Potřebujeme mít v paměti uloženo velké množství informací,
musíme je mít schopnost vyhodnotit, abychom si mohli být vědomi souvislostí. Uvědomím si souvislostí, posunujeme naše vědomí na vyšší úroveň.
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Rozdíl mezi „slaboduchým“ a duševně vyspělým moudrým člověkem je
dán právě schopností vzdělávat se – shromažďovat informace a uvědomovat si souvislosti mezi nimi.
Obrazy v našich snech mají málo energie, a proto jsou hodně nestabilní,
snadno se rozplývají a mění. Většinu snů prožíváme pouze v roli pasivního pozorovatele a ne aktivního tvůrce děje. Aktivní je pouze primární
vědomí. Jsme si vědomi děje snu, ale nikoliv toho, že sníme. K rozvinutí
vyšší úrovně vědomí nedochází tedy zřejmě spojitě, ale formou skoku, ke
kterému je nutné určité minimální množství energie.
Aby naše mysl byla schopna generovat představy, vzorce na jejich zpracování a ve výsledku myšlenky, potřebuje disponovat určitým množstvím
energie potřebné k rozvinutí těchto obsahů. Musí mít tedy schopnost
přijímat energii, udržet si ji a řízeně ji uvolňovat. Vzděláváním se a tvůrčím využíváním znalostí svou mysl posilujeme. Stáváme se vědomějšími.
Myšlením trénujeme svou schopnost aktivně pracovat s energií psýché.
3.7 Ego a Superego
Naše mysl musí mít nějaké centrum – já (ego), které je tím vnitřním pozorovatelem, vůči němuž se obsahy psýché rozvinují, centrem, které se svinuje
a rozvinuje, a přitom přijímá a uvolňuje energii.
Odpovědět na otázku, co je centrem našeho vědomí, je asi to nejobtížnější. Je to nějaká speciální kvantová struktura? Nebo je to jen jakési „těžiště“ či „superpozice“ obsahů, které tvoří naší mysl? Pokud je to pomyslné
centrum vlnového klubka, znamenalo by to, že vyspělost naší psýché a úroveň vědomí bude úzce svázaná s množstvím informací a znalostí, které
máme.
Idea „superpozice“ by znamenala, že naše psýché je tvořena mnoha složkami, které se mohou v principu od sebe oddělit. Psýché se může rozštěpit
– její části mohou být odděleny energetickou barierou a přestat spolu vzájemně komunikovat ve smyslu, že informace rozvinutá v jedné části psýché
se není schopna rozvinout v její druhé části.
Psýché mimo tělo se ale také mohou spojit s jinými složkami – s jinými
dušemi či jejich částmi a společně vytvořit vyspělejší duši. Ve spojení se
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všemi ostatními psýché by mohly vytvořit to nejvyšší Já – vědomí vesmíru.
Všechny individuální já by se v celku proměnily v jediné Já.
Štěpení psýché v části a její skládání zpět v jeden celek by mohlo být
základní hybnou silou vesmíru, která vytvořila vesmír v podobě, jaké ho
známe. Psýché celku se promítá do všech jeho částí a ty se zpětně promítají
do celku.
Naše malé „já“, na které jsme tak pyšní, by mohlo být jen iluzí, která se
objevila při našem zrození a zmizí při naší smrti. Já pak sice nezmizí, ale už
nebude tím já, které bylo. Buď se rozplyne, znovu se narodí nebo se stane
částí vyššího celku. To, co se s námi a našim já po smrti stane, je otázkou.
3.8 Lucidní sny
Když spíme, zdají se nám sny. Nejsou však sny jako sny. Některé jsou přerušované, krátké a chaotické. Jiné jsou jak příběh, který je sice neskutečný,
ale může mít svou logickou dějovou strukturu, která se však může kdykoliv
změnit. Někdy sny reagují na to, co se právě odehrává v našem životě, co
nás trápí. Někdy jsou fantastické a zdánlivě vůbec nesouvisí s naším každodenním životem. Někdy nás sny varují, jindy nás inspirují.
Většinou máme pocit ve snu, že jsme bdělí a vůbec si neuvědomujeme, že
spíme. Zcela výjimečně se nám může stát, že si uvědomíme, že spíme a zdá
se nám sen. V tomto případě se naše snění, které se náhle stalo vědomým,
posouvá na kvalitativně vyšší úroveň. Lucidní sny jsou barevnější, ostřejší,
živější a můžeme v nich prožít mimořádné věci, jako bychom se osvobodili
od fyzikálních zákonů. Můžeme v nich i létat a osvobodit se od svých obav,
strachů a nočních můr. Scénář snu si píšeme sami.
Lucidní sny někdy mohou mít někdy i numinózní charakter nebo připomínat změněné stavy vědomí. Člověk může mít pocit, že se ocitl ve světě,
který je více skutečný, než ten který žije ve svém bdělém stavu. Je to svět,
kde se nerozlišuje „já“ a „ty“. Je to svět, který řídíme svými myšlenkami. Je
to stav skutečně bdělosti mimo bdělý stav mysli.
Jak to mozek dělá, že dokáže vytvořit iluzi něčeho více reálného, než je
naše bdělá realita? A dělá to vůbec mozek? Není to záblesk vyšší reality,
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kterou normálně nevnímáme? Jsme vůbec bdělí v bdělém stavu nebo se
nám to jen zdá?
Americký psycholog a průkopník v oblasti zkoumání lucidního snění
Stephen La Berge říká, že lucidní sny nám mohou ukázat, jaké to je, když si
myslíme, že jsme bdělí, a pak si uvědomíme, že vlastně nejsme. Zkušenost,
kterou nazýváme „bdělostí“ a považujeme za úplnou, může ve skutečnosti
být pouze částečným probuzením. Je na čase se probudit.
3.9 Synchronicity
Pojem synchronicita zavedl Carl Gustav Jung pro popsání nekauzálního
vazebního principu projevujícího se formou velmi nepravděpodobných
„náhod“, které pozoroval u svých pacientů ve své klinické praxi. Definoval
tento princip jako současný výskyt jistého psychologického stavu a jedné
nebo více vnějších událostí, které se vyskytují jako smysluplné paralely
okamžitého subjektivního stavu. Události spojené synchronistickým způsobem jsou vzájemně tematicky spřízněny, i když mezi nimi neexistuje
žádný spojovací článek lineární kauzality.
Jung po dlouhá léta váhal se zveřejněním vlastních pozorování, dokud
on i další badatelé neshromáždili doslova stovky přesvědčivých důkazů
existence synchronicit. Vyjádřil názor, že příčinnost je spíše statistickým
jevem než absolutním fyzikálním zákonem. Sám Albert Einstein v osobním rozhovoru povzbudil Junga k tomu, aby pokračoval v práci na koncepci synchronicity, neboť je v plném souladu s novým myšlením ve fyzice.
Synchronicity se projevují vazbou mezi psychickým a fyzickým. Myslíme
například na něco a ono se to stane. Zabýváme se určitým problémem
a život nám „sám od sebe“ nabídne jeho řešení. Určité psychické stavy se
mohou nečekaným způsobem promítnout do fyzické reality. Cítíme-li se
šťastni a spokojeni, z množiny možných budoucích historií se stávají více
pravděpodobné ty, které nám přinesou prospěch. Naopak, jsme-li v depresi
nebo pod vlivem negativních emocí, naše psychika ovlivňuje volbu budoucích historií proti nám.
Negativní synchronicity připomínají karmu, ale na rozdíl od ní jsou
více časově a prostorově omezeny. Potlačené obsahy nevědomí se snaží
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dostat do vědomí. Silný emocionální náboj, jenž je s nimi spojen, přitahuje
podobné zážitky. Vytváří se tak systém, který ovlivňuje budoucí historie
tak, že zvyšuje pravděpodobnost těch historií, které obsahují prvky blízké
onomu systému. To trvá tak dlouho, dokud tento systém nepronikne do
vědomé mysli. Je-li jí přijat, integrován a vyřešen, problém mizí obvykle i se
všemi průvodními projevy. Pokud se tak nestane, synchronicity se začnou
hromadit.
Synchronicity působí na úrovni jedince i masy. Negativní prvky a tendence ve společnosti sebou přinášejí nejen negativní důsledky vyplývající
z čiré příčinnosti, ale rovněž hromadění negativních „náhod“ ve formě
různých malých i velkých neštěstí. Psýché je bombardována negativními
podněty, aby si uvědomila důsledky svého konání, které nechtěla vzít prve
na vědomí, a pokusila se najít jejich řešení. Proti hromadění negativních
synchronicit je jedinou obranou uvědomění si jejich příčiny, odstranění
této příčiny a rozvinutí pozitivních motivů v mysli.
3.10 Poznámka k astrologii
Astrologie tvrdí, že se, v období kolem narození, do duše dítěte, jako určitý
archetyp nevědomí, promítá celistvost vesmíru. Člověk získává jisté predispozice k rozvinutí určitých schopností ve svém životě. Toto promítání není
dokonalé, protože je ovlivněno nebeskými tělesy. Člověk by se měl snažit
dosáhnout celistvosti v míře, která je mu předurčena. K tomu mu může
pomoci astrolog rozpoznáním dispozic daných mu „hvězdami“.
Myšlenka možného vlivu nebeských těles na člověka a jeho osud byla
degradována na trapnou zábavu stovkami horoskopů, které každý den
můžeme číst v mnoha časopisech a na internetu. Astrologie se však tolik
nezabývá hvězdami či hvězdnými znameními jako spíše planetami a jejich
pozicemi. Mezi „planety“ přitom započítává i Slunce a Měsíc.
Planety jsou pro astrology něco jako antičtí bohové – mocné symboly
nevědomí. Jsou něco jako archetypy pohybující se pod úrovní našeho
vědomí – v kolektivním nevědomí.
Slunce je středem a srdcem sluneční soustavy. Je symbolem světla,
vědomí, touhy po tvoření a sebevyjádření, individuálního já i vyššího Já.
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Odráží aktivní mužský princip. Naproti tomu Měsíc představuje pasivní
ženský princip. Je symbolem nevědomí a prožitkové zkušenosti. Slunce
vyjadřuje aktivitu a Měsíc klid noci. Jsou jak Jing a Jang v čínské filosofii.
Archetyp Stínu bývá spojován se Saturnem. Mars vyjadřuje mužský princip a Venuše ten ženský.
Astrologie odráží princip: „co je nahoře, je i dole“ a „co je vně, je i uvnitř“.
Existujeme-li uvnitř své psýché, jak píše pan Carl Gustav Jung, je do ní promítnut celý vesmír a tedy i obrazy kosmických těles blízkých Zemi. I když je
nepozorujeme, jejich obrazy v naší psýché by mohly mít nenulovou energii
odpovídající jejich potenciální energii vůči psýché.
Kdyby naše psýché měla hmotnost ~ 10-26 kg, obrazy planet jako je
Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun a Měsíce by v ní měly hmotnost jako fotony infračerveného záření. Obrazy Slunce a Země by měly
hmotnost jako fotony RTG záření, což už není zanedbatelné. K čemu je to
ale dobré?
Obrazy blízkých kosmických těles by pak mohly být jakýmisi „pevnými“
(stále rozvinutými) body v psýché, které by umožňovaly rozvinování ostatních obsahů psýché (z hlediska zákona zachování energie a hybnosti).
Vzhledem k tomu, že tyto obrazy planet se nacházejí v psýché nás všech,
mohly by hrát důležitou roli především v oblasti kolektivního nevědomí.
Některé obsahy psýché by pak mohly být, svým způsobem, navázány na
obrazy planet a spolu s nimi by se v psýché pohybovaly. Tak by „to nahoře“
ovlivňovalo „to dole“. V psýché by tak periodicky působily určité motivy
a obsahy. Měli bychom tak doslova vesmír v duši. Zda však může mít astrologie nějakou schopnost předpovídat konkrétní lidské osudy, netuším –
spíše se domnívám, že ne nebo jen velmi málo.
3.11 Shrnutí
Carl Gustav Jung byl první, kdo si při zkoumání lidské mysli, uvědomil, že
v individuální mysli existují prvky, které jí zjevně nepatří. Lidská psýché
není až tak individuální, jak by se mohlo zdát. Jsou v ní obsaženy obsahy
– archetypy, které jsou společné všem lidem nezávisle na tom, kde a kdy se
narodili. Lidská duše není něco, co by bylo obsaženo v naší hlavě. Je to něco,
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co přesahuje hranice individua. Všechny individuální duše jsou svým způsobem propojeny v jeden celek. Součástí této super-psýché jsou i archetypy
Superega a Stínu, které v náboženské symbolice představují Boha a Ďábla.
Lidská psýché potřebuje využívat určité vzory myšlení, chování a jednání, ať už se jedná o přirozené instinkty, naučené vzory nebo o archetypální vzorce chování. Jsou pro ni něco jako softwarový balík pro PC.
Existuje-li nějaký program pro danou činnost, je vhodné ho využít, než jej
nejprve vytvářet a teprve pak podle něj reagovat. Šetří to čas. To je zvláště
důležité, jde-li o život či zdraví.
Vzory obsažené v naší psýché mohou mít různé verze a obsahovat řadu
možností. Tím se ale neliší od programů v počítači. Ty se také umějí řídit
pokyny: když se stane toto, udělej tohle; když se stane něco jiného, udělej
tamto. Vzory myšlení a chování jsou jako cestičky vyšlapané v džungli. Jít
po nich je snadné, odbočit a vydat se jinudy je obtížné. Archetypy jsou jako
oheň – jsou dobrým sluhou, ale zlým pánem.
Chováme-li se čistě podle vzorů obsažených v naší psýché, jsme, spíše
než lidskými bytostmi, roboty, kteří lidské chování pouze napodobují.
Mnoho lidí věří řadě věcí jen proto, že tomu věřili jejich rodiče nebo, že
tomu věří lidé v jejich okolí. Chovají se tak, jak se chová většina. Ocitnou-li
se mezi otroky, budou otroky; budou-li členy nějaké církve, budou všechny
ostatní věřící i nevěřící považovat za špatné; ocitnou-li se mezi vrahy,
budou vraždit.
Dar vědomí máme proto, abychom si uvědomili rozdíl mezi tím, co je
dobré a co je špatné; abychom dokázali změnit vzorce našeho chování,
pokud chování podle nich nepřináší lidem nic dobrého, ale naopak produkuje zlo, utrpení a zkázu. Vědomý člověk to nemá v životě lehčí, ale má
větší šanci v něm uspět.

[ 97 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

4. DUŠE MIMO TĚLO
Za určitých okolností může lidské vnímání přesáhnout hranice běžné reality. Tyto stavy se často označují jako stavy změněného vědomí. Spektrum
těchto zážitků je velmi široké. Obsahuje telepatické a jasnovidné vjemy,
mystické stavy, psychedelické zážitky, duchovní a náboženské prožitky,
stavy umělecké a vědecké inspirace, sny a také zážitky mimotělní existence,
které zažívají lidé v ohrožení života a výjimečně i lidé zcela zdraví.
4.1 Doteky tajemna
Ze své zkušenosti odhaduji, že minimálně 50 % lidí se během svého života
setkalo či setká s něčím, co se jeví jako mimosmyslové vnímání prostorově
nebo časově vzdálené skutečnosti nebo jako zjevení ducha již zemřelého
člověka. Parapsychologové pak hovoří o telepatickém přenosu informace,
o jasnovidnosti, o telekinezi, zjevení či strašení apod.
Řada z těchto vjemů mohou být pouze živými sny, nočními můrami či
fantazijními představami. Někdy stačí malý podnět či nezvyklý vjem a naše
fantazie ho dokreslí do podoby zvířete, člověka nebo něčeho jiného. Některé
události mohou být čistě náhodné a okolnosti jim dají větší význam, než by
jinak měly. Také strach a očekávání něčeho zlého velmi zveličují naše prožitky. Stačí, aby se setmělo, a naše fantazie začíná pracovat.
Nenajdeme-li pro „mimosmyslový“ zážitek nějaké racionální vysvětlení,
vždy můžeme říct, že danou osobu musely oklamat smysly, má bujnou fantazii, blouznila z horečky, únavy, ze stresu, pod vlivem drog, léků či třeba
nedostatku kyslíku. Vždy se dá také říct, že onen člověk měl halucinaci, trpí
skrytou duševní nemocí nebo si vše prostě vymyslel. Je velmi těžké připustit, že by tyto zážitky mohly být i reálné.
Pro většinu tajemných věcí, které se nám nebo našim blízkým přihodily,
se dá najít racionální vysvětlení. Otázkou je jen, zda to racionální vysvětlení
není více přitažené za vlasy než možnost, že existuje i jiná forma existence
než ta, kterou známe. Je možné, že se čas od času dostáváme do kontaktu
s realitou v její širší podobě. Věci i události nejsou již od sebe tak vzdálené,
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jak se nám jeví. Myslím si, že stojí za to zmínit některé společné rysy těchto
zážitků, protože by nám to mohlo něco napovědět o podstatě těchto jevů.
4.2 Mimosmyslové vnímání
Hovoří-li parapsychologové o telepatii, mají na mysli přenos myšlenek či
představ na v podstatě libovolnou vzdálenost bez toho, aby tento přenos
byl jakkoli svázán s naším smyslovým vnímáním a bez toho, aby ho bylo
možno jakkoliv odstínit. Podstata takového jevu nemůže být tedy založena
na přenosu informace fotony nebo jakýmikoliv jinými známými částicemi.
Mohla by však fungovat na principu svinutí in-forem nesoucích obraz události a jejich rozvinutí v mysli příjemce.
Pro ověření reálnosti mimosmyslového přenosu informací byl prováděn mnoha badateli dlouhodobý experimentální výzkum. Uskutečnily se
pokusy s přenášením myšlenek a představ na krátké i velké vzdálenosti. Byly
zkoumány možnosti přenosu představ různých předmětů, věcí i abstraktních zpráv. Prováděly se statistické experimenty, do nichž byly zapojeny
větší skupiny osob různého stáří, inteligence a vzdělání. Mnoho těchto
pokusů bylo označeno za úspěšné. Žádné však nebyly průkazné natolik,
aby mohly přesvědčit skeptiky z řad vědců. Problémem je metodika a opakovatelnost těchto experimentů a hlavně mnohem menší emotivní náboj
s nimi spojený oproti případům spontánní telepatie, které se týkají těch
nám nejbližších.
4.3 Obrazy z minulosti a budoucnosti
Existuje mnoho zpráv o zjevení „obrazů z minulosti“, kdy člověk jakoby
spatří zlomek události, která se odehrála na nějakém místě v dávné minulosti. Tyto události jsou obvykle spojovány s místy, kde se odehrála nějaká
tragédie. Říká se, že na daném místě straší, že se tam objevují duchové,
zjevují se bílé paní apod. Jako by obraz minulosti svinutý do prostoru byl
přítomností pozorovatele opětovně rozvinut a znovu se odehrál na hranici
mezi psýché pozorovatele a hmotnou realitou.
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Zjevení jako by existovaly jen po dobu, kdy jsou pozorovány. Trochu
to připomíná watch dog efekt. Zjevení je rozvinuto jen po dobu, dokud se
nemůže svinout. K jeho rozvinutí dochází zřejmě svinutím vědomé psýché pozorovatele a předáním takto uvolněné energie vyvolanému obrazu.
U pozorovatele přitom dojde k zrychlení plynutí jeho subjektivního času
a tak doba pozorování zjevení se může zdát delší, než ve skutečnosti je.
Stává se, že zjevení jsou v určitých místech pozorovány opakovaně s jistou pravidelností. Obrazy minulého a současného jako by spolu, na základě
určité podobnosti, rezonovaly a minulost se tak rozvinuje v současnosti
podobně jako vzpomínka na nějakou dávnou událost v naší mysli. Zdá se,
jako by místa tragédií „vzpomínala“ na svou minulost.
Jako vyšší forma mimosmyslového vnímání se označuje tzv. jasnovidectví. Jasnovidnost znamená schopnost vnímat události, které se odehrály
v nedávné i vzdálené minulosti, a dokonce i ty, co se teprve mají stát. Pak se
jedná o tzv. předvídání.
Je-li vesmír organizován na principu podobném hologramu, v každé
části časoprostoru jsou obsaženy informace o celku a tedy i dění v celém
vesmíru z hlediska minulosti, současnosti a budoucnosti. Jsou tedy obsaženy i v lidské psýché. Problémem je ovšem naladění se subjektu na konkrétní informaci v informačním poli vesmíru a rozvinutí této informace
do jeho vědomí.
Získat informaci o situaci v místě, kde se nachází, před jednou sekundou
by mělo být asi stejně náročné jako získat současnou informaci vzdálenou
od polohy jasnovidce 300 000 km. To by vysvětlovalo, proč je telepatický
přenos mnohem pravděpodobnější než jasnovidná percepce z minulosti
nebo budoucnosti a proč nebyl pozorován vliv vzdálenosti na telepatický
přenos.
Pokud fenomén jasnovidnosti existuje, musí se jednat o velmi mimořádný jev a ještě mimořádnější schopnost. Jen velmi málo lidem v historii
může být tato schopnost právem přisuzována. Naprostá většina lidí, kteří
o sobě tvrdí, že tuto schopnost mají, jsou podvodníci nebo žijí v sebeklamu.
Posoudit, zda naše předtucha představuje obraz historie, která se reálně
formuje v naší budoucnosti nebo je jen odrazem našich vědomých či podvědomých obav je velmi obtížné.
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Řada osobností z řad známých jasnovidců měla vidění týkající se budoucnosti. Historie zná mnoho proroctví, která se skutečně naplnila. Je ale pravdou, že tisíckrát víc, od různých samo zvaných věštců, se jich nenaplnilo.
Vsadí-li si milión lidí sazku, je pravděpodobné, že některý z nich vyhraje
a uhádne správně všechny čísla a výsledky. To z něj ovšem proroka neudělá.
Každý den se na světě odehraje milión sportovních utkání, na která je
si možno vsadit. Každý den se v miliónech heren točí ruleta. Každý den
milióny lidí sázejí v různých loteriích. Pokud by mezi námi chodili lidé, pro
které by bylo snadné vidět budoucnost, všechny sázkové kanceláře a kasina
by velmi rychle zkrachovaly.
To svědčí o tom, že buď předvídat budoucnost není možné, nebo neexistuje jedna jediná možná budoucí historie, ale celé spektrum možných
budoucích historií. Stačí málo a historie se změní. Tuto možnost potvrzují
i někteří významní jasnovidci. Tvrdí, že budoucí události se jim jeví rozmazanější, jako by se budoucnost rodila z minulosti, a čím je blíže k současnosti, tím je ostřejší a jednoznačnější. Proto také hovořili o svých schopnostech s pokorou a rozhodně se nepovažovali za neomylné.
Je možné, že se někdy budoucí historie prolínají v nějakých interferenčních uzlech – událostech, které se vyskytují ve více historiích jako, když
různé cesty vedou do stejného místa. To by mohly být obrazy, které se objevují v psýché jako předtuchy budoucích událostí. Ani to ovšem neznamená,
že tyto historie se společnými body musí být jedinými možnými. Možná
právě schopnost vnímat negativní budoucí historie vyvolává naše obavy
a zároveň nám umožňuje se jim vyhnout a přežít.
Obecná teorie relativity tvrdí, že možnost předvídat budoucí vývoj
hmoty je omezena globální geometricko-topologickou strukturou prostoročasu. Z kvantového hlediska můžeme mluvit, maximálně tak o statistickém determinismu. Vezmeme-li v úvahu existenci vědomé psýché, pak
představy vytvářené touto psýché se mohou superpozicí skládat s „předurčeným“ stavem systému a zcela ho změnit.
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4.4 Zjevení duchů
Poměrně velké množství lidí někdy ve svém životě spatřilo cosi, co se dá
označit za „ducha“. Většinou se jedná o tajemné mlžné skvrny a postavy.
Nejsou ale výjimečné ani popisy jako by reálných osob, které se náhle
„rozplynuly“.
V případě „zjevení duchů“ je velmi často popisováno ochlazení a závany
vzduchu, vznik mlžných obláčků či celých postav a v extrémních případech
(tzv. poltergeist) i pohyby předmětů, elektrické rušení apod. Zdá se tedy, že
duchové se chovají tak trochu fyzikálně – odebírají v místě svého zjevení
z prostoru energii ve formě tepla (aby se mohli objevit – rozvinout). To má
za následek kondenzaci vlhkosti a tlakové změny ve vzduchu, které, pokud
by byly dost velké, mohly by zapříčinit i pohyby předmětů (vzpomeňme si,
co dokáže obyčejný průvan).
Strašidelná zjevení mají temný, nepříliš inteligentní až tupý charakter.
Představují něco, co nás děsí a odebírá nám energii. Okamžik zjevení se
pozorovateli může jevit jako celá věčnost.
Naproti tomu mystická a duchovní zjevení mají poněkud jiný charakter. Jsou plná světla – to, co se zjevuje, neodebírá energii v místě zjevení,
ale naopak samo uvolňuje energii, jako by při svém projevu přecházelo na
nižší energetickou úroveň. Cítíme se příjemně a čas pro pozorovatele plyne
rychle. Když světelný vjem skončí, cítíme nostalgii.
Speciálním případem zjevení jsou zjevení svatých, které bývají považovány za důkaz přímého působení Boha skrze své prostředníky na lidi.
Nejčastější zjevení náboženského charakteru v křesťanských zemích představují zjevení Panny Marie. Lidé, kteří se stávají svědky těchto zjevení, se
nazývají vizionáři. Pocházejí většinou z řad dětí a mladých dívek. Zjevení
vnímají jen oni a to ve změněných stavech vědomí, kdy nevnímají čas,
nejsou schopni mluvit a necítí bolest.
Zjevení se chovají jako in-formy, které se rozvinují a svinují a přitom přecházejí z jedné kvantové hladiny na druhou. Přitom odebírají nebo uvolňují
energii. Tyto zjevení se rozvinují v naší mysli jako obrazy, ale svým způsobem se promítají i do okolní reality a vyvolávají v ní fyzikální změny.
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Pokud všechny typy „doteků tajemna“ jsou pouze výplodem nemocného
nebo zmateného mozku, nemůžeme mít moc velkou důvěru ke své vlastní
mysli. Mozek je kejklíř, který si s námi zahrává a dává nám iluzi toho, co
není.
Jsou-li alespoň z části reálné, zdá se, že do naší mysli mohou v určitých
stavech vědomí pronikat obrazy reality, která se jeví mnohem širší, než jak
ji vnímáme prostřednictvím našich omezených smyslů.
4.5 Změněné stavy vědomí
Zajímavé změněné stavy vědomí nastávají, je-li nevědomí pokusné osoby
aktivováno účinkem některých drog a psychedelických látek. Výzkumu
působení těchto látek se věnoval původem český vědec Stanislav Grof (*1931),
který působil nejprve v několika výzkumných zařízeních v Československu
a později v Marylandském středisku pro psychiatrický výzkum (Maryland
Psychiatric Research Center) v Baltimore.
Stanislav Grof je přesvědčen, že psychedelika, jsou-li podávána správně,
uvážlivě a pod odborným dohledem, představují pro psychiatrii a psychologii mimořádný prostředek. Místo toho, aby vyvolávala specifické drogové
stavy jako jiné typy farmak, působí spíše jako nespecifické katalyzátory
a prostředky podporující nevědomé stavy. Zvýšením energetické hladiny
lidské psýchy odhalují její hluboko uložený obsah a vnitřní dynamiku.
Stanislav Grof se zabýval léčením traumat u svých pacientů vyvoláním
u nich vzpomínek z předkojeneckého věku. Pacienti mohli znovu prožít
muka průchodu porodními cestami. Přitom u nich docházelo k ztotožnění
s jinými lidmi, skupinami lidí, se zvířaty, rostlinami, s veškerým tvorstvem,
hmotou i vesmírem. Tyto stavy vědomí nazval Grof transpersonálními,
neboť obsahují obrazy a motivy mimo osobní historii života jednotlivce,
a holotropními, protože vědomí je v nich zaměřeno na bytí v jeho celistvosti
a úplnosti.
Lidé v holotropních stavech vědomí prožívají vjemy popisující různé
formy živé i neživé hmoty ve vesmíru a procesy v ní probíhající. Odrážejí-li
tyto stavy vědomí skutečnost mimo dosah našich běžných smyslů, mohou
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být pro nás jedním z vodítek při zkoumání vesmíru a jeho fyzikálně-duchovní podstaty.
Ve změněných stavech vědomí může nastat prožitek duální jednoty
s jinou osobou, otcem, matkou či naprosto cizím člověkem. Je možné ztotožnit se s celou skupinou lidí, kteří mají společné rasové, kulturní, národnostní, ideologické či profesionální rysy. Je možné prožít utrpení mučedníků, lidí vyslýchaných, mučených a upalovaných inkvizicí, nebo všech
vězňů trpících po staletí v žalářích a koncentračních táborech, fanatismus
příslušníků extremistických náboženských sekt nebo utrpení všech vojáků,
kteří kdy zemřeli na bojištích světa.
Ve změněných stavech vědomí je možné dosáhnout prožitkového pochopení pocitů vzteklé kočky, vyplašeného orla, hladové kobry, sexuálně vzrušené želvy, nebo je možné procítit, jaké to je, dýchá-li žralok žábrami. Lidé,
kteří zakusili ztotožnění se zvířaty, podávají zprávy o tom, že dosáhli
naprosté pochopení pudu, který vede lososa na jeho cestě proti proudu,
skrze peřeje nebo pochopení pocitů pavouka tkajícího svou síť.
Prožitková expanze vědomí v holotropním stavu není omezena jen na
biologickou oblast; může se týkat i makroskopických a mikroskopických
jevů v anorganickém světě. Dochází k prožitkovému ztotožnění s vodou
v řekách a oceánech, s ohněm, se zemí či se silami uvolněnými při bouři,
zemětřesení, tornádu či sopečné erupci. Je možné ztotožnění s různými
materiály, vzácnými kameny, krystaly či kovy. Tyto zážitky se mohou rozšířit do mikrosvěta a týkat se dynamické struktury molekul a atomů i fyzikálních interakcí a elementárních částic.
Ve změněných stavech vědomí lze pozorovat, že lidská duše má vlastnosti, které by mohly odpovídat její kvantové podstatě. Nejenže se objevují
změny subjektivního vnímání plynutí času, ale dokonce, při velkém svinutí, se objevuje efekt rozpínání in-formy lidské duše prožitkově vyjádřený
jako pocit expanze či rozšiřování vědomí v prostoru i čase.
Někdy vědomí prožívajícího expanduje do té míry, že obsáhne všechny
stránky existence naší planety se všemi formami života na ní. Z tohoto hlediska pak celá Země vystupuje jako jeden složitý živý organismus. Ve změněných stavech vědomí lze prožít dějiny vesmíru, stát se svědkem Velkého
třesku, vzniku galaxií i zrození solárního systému. Je možné prožít zážitek
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prázdna, které existuje mimo prostor a čas a jakoukoli formu a přitom
obsahuje vše, co je součástí bytí.
Zde je nutno dodat, že jakékoliv neodborné experimentování s psychedelickými látkami a drogami je pro lidský organismus i psychiku velmi
nebezpečné. Změněné stavy vědomí nevznikají pouze po požití psychedelických látek, ale mohou být vyvolány také pomocí speciálních dechových
a duševních cvičení. I tyto metody ale není radno provádět bez odborného
vedení.
Jsou-li holotropní stavy vědomí pouhým produktem chemie mozku
pozměněné vlivem psychedelických látek a drog, je neuvěřitelné jaké fantazijní představy je mozek schopen vytvořit. Opět se zde nabízí otázka, jak
můžeme rozladěním nějakého výpočetního systému, dostat ho do stavu,
kdy začne produkovat zcela novou kvalitu, kterou za běžných okolností
nepoužívá. Odkud bere informace pro tyto halucinační fantazie?
Pokud jsou ale stavy změněného vědomí skutečné, rozšiřují hranice možností lidského ducha do netušené šíře. Ukazují nám, že duše může existovat
i mimo tělo, že je možné vnímat události velmi prostorově i časově vzdálené, že jsme svázáni skrze svou duši s ostatními lidmi a spojeni s celým
vesmírem, který je pro nás nejen rozumově ale i prožitkově poznatelný.
4.6 Život po životě?
Někteří lidé, kteří se dostali do stavu klinické smrti, ale byli znovu přivedeni k životu, vypověděli velmi zajímavé poznatky o pocitech a vjemech provázejících umírání. Nenastal u nich očekávaný zánik vědomí, ale
naopak jako by poznali svět z hlediska širší reality, než kterou běžně ve
svém životě vnímáme. Setkali se se zářivým jasným světlem zosobňujícím
kosmické Vědomí a Inteligenci.
Mnoho významných odborníků a vědců se pustilo do zkoumání možnosti existence „života po životě“. Průkopníkem v této oblasti a nejznámějším odborníkem na toto téma je doktor Raymond A. Moody, jehož knihy
vzbudily v široké odborné i laické veřejnosti velký zájem a vyvolaly širokou
diskusi. On a jeho následovníci rozšířili diskutovanou oblast také o oblast
„života před životem“ a také „života mezi životy“.
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Prožitky různých lidí se mohou lišit, ale základní motivy jsou stejné. Tyto
prožitky jsou pouze obtížně vyjádřitelné slovy našeho běžného jazyka. Také
ne každý je, ve stavu klinické smrti, prožije. Je mnoho lidí, kteří si nepamatují vůbec nic. To může být způsobeno tím, že jejich duše zůstala po celou
dobu klinické smrti ve stavu podobnému NREM spánku. Organismus se
snažil duši „udržet“. Nedošlo k jejímu svinutí a rozvinutí vně těla.
Když se člověk ocitne mimo své fyzické tělo, pociťuje, že má stále ještě
nějaké tělo. Toto duchovní tělo má tvar někdy kulovitý, tvoří amorfní oblak
nebo je v podstatě stejný, jako mělo tělo fyzické, ba dokonce i s výčnělky
nebo útvary, které jsou podobné rukám, nohám a hlavě. V této nové netělesné formě člověk nadále vidí. Pokud je ještě spojen s fyzickým tělem,
může i slyšet. Jinak spíše přímo vnímá to, co kdo říká či si myslí. Nemá
pocit tělesné váhy. Vjem polohy a rychlosti je neurčitý. Ostatní lidé ho
nevnímají a on může procházet skrze ně, jakož i jiné předměty. Dění kolem
se odehrává jako ve zpomaleném filmu.
Duchovní tělo je vnímáno jako nějaká energetická forma, jejíž základ
je tvořen vědomým Egem. Kulovitý tvar duchovního těla je energeticky
nejvýhodnější. Někdy ale může být rozvinuta i celá struktura vytvářející
charakteristický tvar těla. Jindy může pocit přítomnosti těla úplně zmizet.
Přestane-li mozek pracovat nebo je-li jeho činnost oslabena, dojde ke
svinutí lidské duše. Tím se sníží její klidová energie a nepatrný impuls ji
může umožnit překonat energetickou bariéru lidského těla. Duše se ocitne
mimo fyzické tělo ve svinutějším stavu, než byla uvnitř. Její vnitřní čas běží
rychleji.
Kvantový charakter duše jí umožňuje se svinout a rozvinout se na jiném
místě prostoru. Obvykle jsou to místa, kde člověk za svého života pobýval,
k nimž má silnou emocionální vazbu či kde má své blízké. Umírající může
spatřit své příbuzné a známé, ale nedaří se mu navázat s nimi žádný kontakt. Nikdo ho nevnímá. Pouze ve výjimečných případech se tento kontakt
podaří navázat a duchovní tělo umírajícího nebo již mrtvého člověka je
vnímáno jako duch. Někteří lidé se v mimotělním stavu přenesli i do velmi
vzdálených míst. Jiní vyprávěli o zážitku „vplutí“, při němž rychle stoupali
k nebi a viděli Zemi s velké výšky.
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Pro skeptiky jsou zážitky mimotělní duchovní existence jen halucinačním výplodem umírajícího mozku, kterým milosrdná evoluce vybavila lidskou populaci, aby nepodléhala strachu ze smrti a ulehčila lidem umírání.
Otázkou ovšem je, proč by něco takového evoluce (či příroda) dělala. Co je
užitečného pro přežití druhu na tom, že jeho (někteří) jedinci mohou mít
při umírání pocit, že smrtí jejich existence nekončí?
Je zajímavé, že nejen někteří lidé, kteří „přežili svou smrt“, měli zážitky
nějaké formy duchovní existence, ale dokonce se tyto zážitky objevily
i u nemalého počtu lidí, kteří jim v té těžké chvíli byli na blízku. To vylučuje,
že by byly produktem umírajícího mozku. Pro skeptika však tyto zážitky
zůstávají halucinační reakcí mozku na konfrontaci s vlastní smrtelností.
Přestane-li mozek fungovat a jeho elektrická aktivita vymizí, psýché se
svine a následně rozvine mimo tělo. Existuje-li lidská duše jako kvantová
struktura, v principu může existovat i mimo mozek. Pak mohou nastat tři
základní situace. Duše ztratí svou energii a rozplyne se do časoprostoru. To
by mohlo znamenat její konec. Pro pozorovatele, který by s ní byl spojen, by
to znamenalo zamrznutí plynutí času – smrt.
Druhou možností je, že duše je schopna absorbovat energii ve formě
tepelného záření a ve vhodném prostředí se maximálně rozvine. V tom
případě by pozorovatel spojený s touto psýché byl ve stavu podobném hlubokému spánku a jakoby nasedl do stroje času pohybujícímu se do budoucnosti, okolní čas by pro něj běžel tak rychle, jakoby skoro ani neexistoval.
Třetí možnost je kombinace obou předchozích stavů. Duše by mohla být
chvíli svinutá a chvíli rozvinutá. Mohla by energii vydávat i přijímat a není
vyloučeno, že by mohla být schopna tento proces svinování a rozvinování
i řídit. Obrazy okolní reality by se v ní nejen pasivně rozvinovaly, ale psýché
by na ně reagovala i určitými asociacemi a možná i vědomou myšlenkovou činností. Tak by duše byla schopna i samostatné mimotělní existence
v zcela odlišné formě reality.
Jsou-li zážitky odpoutání duše od těla ve chvíli smrti reálné, vyvstává
před námi řada otázek. Co umožňuje, že naše duše dál existuje? Jak je
možné, aby při své mimotělní existenci viděla, když nemá oči? Jak může
něco vnímat, když nemá smyslové orgány? Je naše duše vynálezem těla,
přírody či evoluce, nebo zde byla v nějaké formě přítomna od prvopočátku?
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4.7 Kvantový svět?
Často mají lidé ve chvíli klinické smrti pocit, že se propadají se do tmy.
Jsou velmi rychle taženi nějakým tmavým prostorem připomínajícím tunel
či trychtýř. Cítí vibrace, jejichž frekvence se postupně zvyšuje. Na konci
tunelu vstupují do jasného světla.
Asi ne náhodou tento jev připomíná tzv. tunelový efekt známý z kvantové fyziky, kdy se částice svine, překoná energetickou bariéru a rozvine
se za ní na nějakém jiném místě v prostoru. Symbol tmy vyjadřuje prostor
bez energie. Psýché z něj nepřijímá energii – proto se svinuje a dění kolem
vnímá, jako by se odehrávalo zpomaleně.
Objevení se světla znamená zdroj rozvinující energie. Odkud toto světlo
přichází je otázkou. Zdá se, že svinuje něco, co je na vyšší úrovni, než duše
uvolněná z lidského těla. Otevírá se nový svět, do něhož je duše „zvána“.
Duchovní tělo je do tohoto prostoru přitahováno, protože je to místo, kde
se může rozvinout. Čím více se rozvinuje, tím více se prostor, který je její
součástí, zužuje (proto tvar trychtýře). Vibrace s rostoucí frekvencí opět
svědčí o tom, že energie duše se zvyšuje.
Když člověk prochází tunelem, setkává se se světelnými bytostmi, které
září nádhernou a silnou luminiscencí. V některých z nich poznává své již
zemřelé příbuzné a přátele. Často jsou tyto osoby vnímány v mladším věku
a lepším stavu, než zemřely. Děti jsou naopak někdy vnímány, jako by byly
dospělé. Prožívající vnímá spíše jejich Personu než skutečný vzhled. Tyto
bytosti bývají totiž vnímány, i když se v mysli pozorovatele nevytvoří žádná
představa jejich vzhledu.
Přívětivé světelné bytosti se snaží pomoci člověku vyrovnat se s novou
formou existence. Někdy to nejsou jen příbuzní, ale také elegantní a krásné
bytosti, které bývají popisovány i s křídly na zádech a jsou označovány za
anděly. Vzhled andělů je ale zřejmě spíše dílem archetypálních představ
než reálnou skutečností. Bývá popisováno, že se andělé rozplynuli v oblaku
světla – in-forma jejich duchovního těla se svinula.
Svět mimo tělo se jeví jako více než třírozměrný. Je obtížné říct, zda je
to proto, že odráží širší realitu, než ji známe, nebo zda pozorovatel vnímá
vícerozměrný svět tak, jak ho popisují některé fyzikální teorie. V každém
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případě se zde před člověkem otvírají skutečnosti, o nichž dříve neměl
tušení. Někteří lidé si vzpomínají, že Země zůstala dole velká jako špendlíková hlavička. Příliv energie rozvinuje před člověkem velké množství
obrazů – svět snů v jeho objektivní verzi. Vnímaná realita se zde vytváří, ve
velké míře, v závislosti na psýché pozorovatele.
4.8 Světelná Bytost
Lidé, kteří se ve své mimo-tělesné existenci dostali velmi daleko, popsali,
že viděli nebeskou říši, nádherné krajiny a města, kde všude svítilo nepopsatelně intenzivní čarokrásné světlo. Byl to pro ně skutečný domov – svět
obrazů bez entropie, kde nedochází k stárnutí a opotřebování věcí.
Na konci tunelu obvykle dochází k nejvíce udivujícímu zážitku. Člověk
se přibližuje ke světlu, které je nejprve tlumené, ale rychle se jasní, až dosahuje nepopsatelné jasnosti. Obvykle je popisováno jako bílé nebo čiré.
Přesto však nepíchá do očí, neoslepuje a nebrání ve vidění jiných věcí.
Umírající nepochybují, že toto světlo má velmi jasně definované rysy osobnosti. Láska, teplo, které vyzařují z tohoto světla na umírajícího, jsou nad
slovy a umírající se cítí být tímto světlem obklopen a pohlcen. Cítí neodolatelnou magnetickou přitažlivost tohoto světla a je k němu neodvolatelně
puzen. Cítí, že je to Bytost mnohem vyšší než ostatní duchovní bytosti.
Tato světelná bytost bývá považována za Krista, Boha či za jinou osobnost odpovídající archetypu vyššího Já. Představuje zosobnění kosmického
Vědomí a Inteligence. Bytost s umírajícím komunikuje formou předávání
myšlenek. Přitom přenos myšlenek je prý tak jasný, že člověk nemá možnost této Bytosti neporozumět či jí dokonce lhát. Vnímá otázku, kterou
později interpretuje ve smyslu: „Jsi připraven zemřít? Co jsi v životě udělal dobrého?“ Lidem, jejichž čas ještě nepřišel, je pak sděleno, že se mají
vrátit nazpět do svých pozemských těl. Sebou si odnášejí poznání, že to,
co Světelná Bytost považuje za nejdůležitější v lidském životě, je láska
a vědění.
Člověk se při setkání se Světelnou Bytostí cítí jako buňka jedné velké
duše. Světelná Bytost je jen vzácně vnímána jako lidská postava, ale spíše
jako světlo, pocit, hlas či jakási abstraktní síla. Tato Bytost poskytne lidem
[ 109 ]

Mgr. Rostislav Szeruda

zpětný pohled na jejich uplynulý život. Tato zpětná projekce minulého
života bývá charakterizována jako jakési výchovné působení, kdy se před
umírajícím promítají obrazy z jeho minulého života a on sám poznává, co
ve svém životě udělal správně a co špatně. Zajímavé je, že nevnímá svůj
život jen ze svého pohledu, ale i z vnějšího. Prožívá působení svých činů na
jiné živé tvory. Způsobil-li někomu něco zlého, cítí bolest, kterou způsobil.
Naopak, učinil-li dobrý skutek, prožívá příjemné, milé a šťastné pocity.
Ve své mimotělní existenci člověk může bleskově poznat vše a získat
informace a vědění o všem, co ho napadne. Podobně jako ve stavech holotropního vědomí, může prožít, jaké to je být kosmonautem, prezidentem
či rybou. Může spatřit i předobrazy budoucích událostí. Ve chvíli návratu
ale vše opět zapomíná. Lidé, kteří toto prožili, si do života si odnášejí, že
vědomosti jsou něco, co se neztratí, co je možno si vzít sebou i tam. Chápou
lépe význam znalostí pro rozvoj lidské osobnosti. Získávají novou lásku
k vědění a tuší, že vše ve vesmíru souvisí se vším.
Návrat duše do těla bývá popisován jako nepříjemný. Člověk je stržen
zpět do své tělesnosti se všemi problémy, které z toho plynou. Někdy má
pocit, že se vrací, aby ještě ve svém životě něco dokončil, nebo ho táhnou
zpět modlitby a přání jeho blízkých. Většina lidí po návratu zpět, svůj život
k lepšímu. Chápou mnohem lépe smysl lidského života než dřív. Mají snahu
se dále vzdělávat a rozšiřovat své vědění.
4.9 Život před životem
Co se děje dál s duší po smrti? Setrvává v duchovním světě navždy? Zdá
se, že alespoň po dobu, dokud cítí potřebu se vyvíjet, nikoliv. Napovídají
tomu vzpomínky lidí, které lze u lidí vyvolat ve stavech změněného vnímání – hypnóze, psychedelických sezeních, meditacích a jiných technikách
navozujících změněné stavy vědomí.
Je také otázkou, zda existujeme jako mnoho různých entit, které se život
za životem více a více vyvíjejí od primitivních duší k vyspělým, nebo existuje-li jenom jediné Já procházející mnoha současnými a minulými životy
poznávaje tak samo sebe.
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Vzpomínky na mezidobí mezi životy také existují, ale nejsou ve srovnání se vzpomínkami na životy obsažné a většinou neobsahují ani žádný
závažnější důkaz vývoje lidské duše v tomto mezidobí. Lidé se cítí jako
pozorovatelé obklopení obrazy.
Vyspělejší duše jsou i zde schopny studia a duchovního vývoje. Většina
duší ale prý toto období, odpovídající rozsáhlým úsekům pozemského
času, prostě „prospí“. To vlastně znamená, že se jejich duše ve vhodném
místě prostoru rozvine natolik, že pro ni roky uběhnou jako vteřiny a „probudí se“, až když je čas k návratu do fyzického života.
Nazpět na Zemi se prý duše vrací na základě vlastního rozhodnutí po
poradě se skupinou moudrých starších bytostí. Tyto zdůrazňují kladné
stránky života a pomáhají dotyčnému sestavit jeho nový životní plán, jeho
novou cestu v příštím životě, předurčují člověku život tak, aby mohl poznat
a napravit své minulé chyby. Vyspělá duše si volí svou novou životní cestu
sama.
4.10 Duše a smrt
Podle budhismu je psychično produktem živého organismu. Skládá se
z pěti složek: tělesnosti, cítění, vnímání, karmických podnětů a uvědomování si. Tyto se při smrti člověka rozpojují. Tím zanikne „já“, které bylo
produktem těchto pěti složek.
Duše, která opustí tělo, již necítí jeho bolest, nemá hlad ani necítí sexuální vzrušení. Zda jsme byli mužem či ženou ztratí svůj význam. Mužská či
ženská osobnost v nás ustoupí do pozadí. Ta část naší duše, která byla spojena s naší tělesností a smyslností, se rozplyne a zůstane v nás maximálně
jako vzpomínka bez většího významu.
Vzpomínky se mohou rozplynout a tím se může ztratit poslední zbytek
vazby na to, čím či kým jsme byli. Duše individua tak může zemřít nikoliv,
že by byla zničena, ale ztrátou vazeb na to, co jí dříve tvořilo. Přestanou-li
se v psýché rozvinovat obrazy, které ji dříve tvořily, změní se její vnímání
času. Duše usne a pozemská století se pro ni změní v okamžiky.
Je velmi pozitivní, že lidé, kteří „přežili svou smrt“ přinášejí poselství, že
vědomosti jsou něco, co se neztratí ani po smrti, jsou to, co si člověk může
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vzít sebou. Duše má dokonce přístup k celému spektru informací – obrazům všeho, co se ve vesmíru někdy někde událo, všem prožitkům a zkušenostem, všem idejím a myšlenkám, které se zrodily v myslích velikánů.
Záleží jen na tom, zda duše má zájem poznávat.
Každý den zapomínáme spoustu věcí, které se odehrály v našem životě,
a netrápí nás to. Možná jednou zapomeneme na celý tento život. Možná
zapomeneme na jednotlivé události, ale ty se přesto do našeho „já“ svým
způsobem otisknou a zformují ho tak, že se bude lépe schopno vypořádat
s novými nástrahami, které ho čekají někde v příštím životě. Možná se tak
naše „já“ naučí existovat i ve světě, kde k existenci individua není potřeba
mít fyzické tělo.
Zapomenutí na minulost nikdy nemůže být dokonalé. Žádná informace
nemizí – pouze se svinuje, a proto může být kdykoliv znovu rozvinuta,
když se objeví vhodný podnět, který ji dá nový význam a novou důležitost.
Informace z minulého života jsou s námi stále v jakési rezonanční vazbě.
Vztahy k jiným lidem či jejich duším smrtí rovněž nezmizí. Nezmizí to zlé
a především nezmizí to dobré, co nás vzájemně spojuje. To dobré je to, co
nás v myslích jiných lidí oživuje a dává naší existenci smysl. Možná nás to
tedy oživuje i ve světě, kde již nemáme fyzická těla. Možná je to základ, na
němž je vystavěn svět duchovní existence.
Zrodíme-li se znova, duševní složky se znovu spojí. Budeme mít novou
tělesnost, budeme opět vnímat smysly, budou na nás působit staré karmické
vlivy a budeme si uvědomovat svou novou osobnost, která bude mít svou
individualitu, sexualitu a vše, co se k lidské existenci váže. Něco bude zcela
nové, něco bude naše staré „já“ rezonancí složené opět dohromady.
Náš život je mostem na cestě. Neměli bychom si na něm postavit dům;
raději jen dočasný přístřešek. Důležité je to, co si můžeme odnést dál získáváním vědomostí, znalostí a budováním pozitivních vztahů s jinými lidmi.
Jejich duše totiž půjdou také dál. Ne izolované individuum ale individuum
v rámci celku má význam. Náš život tak dostane smysl a tvůrčí význam.
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4.11 Shrnutí
Můžeme-li se na sebe podívat z vnějšku tak, jak to popisují lidé, kteří zažili
tzv. mimotělní zkušenost, pak naše duše může nejen existovat nezávisle na
lidském těle, ale je schopna vnímat bez prostřednictví hmotných smyslů.
Je zajímavé, že někteří vědci zabývající se zkoumáním lidské paměti uvádějí, že i naše nejranější vzpomínky z dětství mohou mít charakter pohledu
z vnějšku, jakoby naše duše jen postupně se rozvinovala uvnitř našeho těla.
Teprve, když je uvnitř, začínáme si pamatovat události z našeho dětství.
Zážitky lidí, kteří prožili klinickou smrt, nám dávají naději, že smrtí
naše existence nekončí. Naše duše je zřejmě schopna nějaké formy existence i mimo fyzické tělo. Není to ovšem tak, že bychom umřeli, opustili
své tělo a s celým svým psychičnem pokračovali v existenci někde jinde.
Jen malá část naší duše bude zachována. Velká část jejího obsahu se svine.
Je možné, že existuje svět, kde existují duchovní bytosti – náš pravý
domov, z kterého se vydáváme do světa hmotné existence a zase se do něj
o něco vyspělejší a zkušenější vracíme. Dokud ale duše nedosáhne určitého
stupně vyspělosti, je její existence v tomto světě omezena – existuje v něm
spíše jako informace ve stavu podobném spánku, než opravdová duchovní
bytost.
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5. INTELIGENTNÍ VESMÍR
Moderní věda nám umožňuje podívat se do mnoha zákoutí vesmírů mimo
dosah lidských smyslů. Už víme, jak to vypadá v atomu. Známe uspořádání
vesmíru i pravděpodobný způsob jeho vzniku. Pochopili jsme podstatu sil,
jež určují uspořádání hmoty i její pohyb v prostoru. Gravitace, elektromagnetické síly, částice či černé díry už pro nás nejsou tak nepochopitelné jako
dřív. Zdá se, že jsme objevili skoro vše, co se už objevit dalo.
Jednu věc jsme ale v celém obrovském vesmíru nenašli – nenašli jsme
Boha. Moderní věda vytlačila Boha ze země, vody, vzduchu, vrcholků hor,
oblaků i ze Sluneční soustavy a celého vesmíru někam do iracionálna mimo
dosah lidských smyslů a jakýchkoliv měřicích přístrojů. Někteří lidé jsou
zklamáni. Jiní věří, že se Bůh nachází někde za hranicemi vesmíru. Někde,
kde ho nemůžeme spatřit.
Neschopnost nalézt Boha při současné úrovni poznání je pro mnoho lidí
důkazem jeho neexistence. Pro řadu lidí se věda stala náhradním náboženstvím. Tvrdí, že věda vysvětlí vše, a když ne dnes tak za deset, dvacet,
padesát či sto let. Vědomí a psýché jsou pro ně jen produktem elektrochemických reakcí v mozku. Vesmír je pro ně hromadou neživé hmoty a život
sám je pouhá bezvýznamná anomálie, která se zcela jistě nikdy více a nikde
jinde už nebude opakovat. Je to malá nic neznamenající oáza uprostřed
nekonečné pouště.
Možnost, že by lidé mohli mít nesmrtelnou duši, že by naše existence
mohla mít vyšší smysl a hlubší duchovní podstatu je pro některé vědce zcela
nepřijatelnou a pavědeckou hypotézou, kterou je nutno předem zamítnout
a její nositele exkomunikovat z řad vědecké obce nebo jim alespoň zabránit
veřejně vyjádřit svůj názor. Přes současné vědecké paradigma se však zdá,
že by vesmír mohl mít nějakou duchovní strukturu.
5.1 Antropický princip
Zjištění, že náš vesmír je uspořádán právě tak, aby v něm mohl vzniknout
inteligentní život, se říká antropický princip. Představte si, že jste studenty
teoretické fyziky v posledním semestru studia. Vaši profesoři vám během
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studia sdělili veškeré známé fyzikální poznatky o vesmíru a dali vám k dispozici ty nejmodernější počítače i programy pro modelování vzniku různých typů vesmírů. Dosud vám však nesdělili žádné hodnoty fyzikálních
konstant. Vaším úkolem při závěrečném testu je tyto konstanty vypočítat.
Na první pohled se může zdát, že tento úkol je nesmyslný, protože do
fyzikálních rovnic se dá zapsat nekonečné množství hodnot konstant. Proč
by například konstanta rychlosti světla ve vakuu nemohla mít hodnotu
místo 300 000 km/s třeba jen 100 km/hod? Principiálně tomu nic nebrání.
Přesto je tu jeden „malý“ rozdíl. Ukazuje se, že pokud by fyzikální konstanty byly třeba jen trochu jiné, než jsou, mohl by sice vzniknout nějaký
vesmír, ale zcela jistě by se v něm nemohl vyvinout život, a to především
myslící život.
Při jiném „nastavení“ základních fyzikálních konstant by se nemusely
objevit stejné typy interakcí, vesmír by nemusel být tak homogenní, jak
je. Kdyby byla gravitace jenom trochu silnější, hvězdy by nebyly tak velké
a vyhořely by mnohem rychleji. Život by se nestihl vyvinout. Neblahé
důsledky by měla i změna síly slabé a silné jaderné interakce či změna
hmotnosti elementárních částic. Nemusely by pak vzniknout složité sloučeniny nutné pro vznik života, jak jej známe.
Principiálně k tomu, aby naši studenti fyziky dokázali velmi přesně stanovit důležité fyzikální konstanty, „stačí“, aby si uvědomili, že existují. Je
mimořádně zajímavé a pozoruhodné, že z pouhého faktu, že existujeme,
můžeme celkem přesně odhadnout hodnoty řady fyzikálních konstant.
Pravděpodobnost, že by vesmír zcela náhodně vznikl v pro nás přijatelné
a obyvatelné formě je dle současných vědních poznatků zanedbatelně malá.
Jak je tedy možné, že z tohoto obrovského množství parametrů, jaké by
vesmír mohl mít, má zrovna ty správné, které podporují vznik života?
5.2 Teorie mnoha vesmírů
Kdyby měl vesmír jiné vlastnosti, než pozorujeme, zřejmě bychom tu nebyli
a nepozorovali ho. V principu tedy žádný jiný než antropický vesmír pozorovat nemůžeme.
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Pokud existoval a stále existuje jen jediný vesmír, je to velmi podivné
a silně to zavání intervencí Božského tvůrce. Aby se fyzikové vyhnuli
tomuto závěru, je pro ně nejjednodušší předpokládat, že vesmír zde není
poprvé, že se zrodil již nesčetně krát – většinou ale ve formě zcela nevhodné
pro život, až se nakonec zrodil vesmír, kde život měl šanci vzniknout
a dokonce se v něm mohli vyvinout i inteligentní tvorové.
Představa znovu se rodícího vesmíru má ale jeden velký problém, a to je
zákon růstu entropie. Každý další vesmír po našem vesmíru by měl vyšší
a vyšší entropii. Následné vesmíry by byly brzy velmi chaotické a neuspořádané. Aby se vesmír mohl opět zrodit „ze svého popela“ jako bájný pták
Fénix, musel by existovat způsob jak zákon růstu entropie obelstít.
Fyzikové znají ještě jeden způsob, jak obejít problém nepatrné pravděpodobnosti vzniku vesmíru. Prostě předpokládají, že se naše realita štěpí na
dvě či více nových realit při každém kvantovém kolapsu. Tak zabijí dvě pro
ně nepříjemné fyzikální mouchy jednou ranou. Zbaví se problému s rolí
pozorovatele v kvantové teorii a jednoduše vysvětlí, proč je vesmír takový,
jaký je.
Stačí říct: vesmírů existuje nekonečně či dokonce nespočetně mnoho.
My zcela náhodou žijeme v jednom z nich, kde jsou podmínky vhodné pro
existenci inteligentního života. I když jiných světů méně vhodných či zcela
nevhodných pro život existuje neporovnatelně víc, my je z principu nemůžeme poznat.
Z myšlenky vzniku řady vesmírů „kvantovým dělením“ vyplývá, že
někde za hranicemi našeho vesmíru existují milióny dalších, kde se vyskytují naši dvojníci – naše odštěpené „já“. Žijí podobné životy a trápí je
podobné problémy. Možná některé naše „já“ už zemřely a jiné budou žít
přes sto let. Některé z nich možná právě teď hrají „ruskou ruletu“ a řada
z nich ať dělá, co dělá, ne a ne zemřít.
Pokud se teorie mnoha vesmírů snaží vypořádat s problémem zcela
nepravděpodobné existence života ve vesmíru, měla by se také pokusit
vysvětlit, proč máme pocit, že můžeme jednat dle svobodné vůle. Chováme
se tak, jako bychom si do určité míry mohli volit mezi možnými historiemi
našeho dalšího vývoje.
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Vesmír složený z neživé hmoty by se měl chovat čistě deterministicky.
Chování jeho částí by mělo být nepředpověditelné ale nikoliv nedeterministické. Výběr budoucích historií by měl být dílem náhody – nikoliv něčí
vůle. Lidé by mohli v jednom či více z nespočetně mnoha vesmírů existovat, ale neměli bychom u nich očekávat žádné vyšší duševní schopnosti
– vědomí nebo schopnost myslet. Měli by být podobni zvířatům, jejichž
reakce jsou založené čistě na instinktech a podmíněných reakcích.
Pokud existuje nespočet vesmírů, jak jsou od sebe oddělené? Mohou-li
na sebe gravitačně působit, existujeme mezi nimi to, co nazýváme prostor?
Je-li tam prostor, je tam i čas? Je-li mezi nimi a naším vesmírem, nějaký
časoprostor, jak daleko jsou od nás? Blízko? Daleko? Nejsou tyto vesmíry
nakonec jedním jediným supervesmírem?
Teorie mnoha vesmíru je možná matematicky správná, ale rozdíl mezi
matematikou a fyzikou je ten, že matematika pojednává o možnostech
a fyzika o principech, na nichž je naše existence založena. Existuje určitě
nekonečně či dokonce nespočetně mnoho možností, jaký by vesmír mohl
být. Důležité je ovšem najít princip, který z této hromady možností vybírá
tu, která se realizuje. Tvrdit, že se realizují všechny možnosti (každá někde
jinde) má možná svou logiku, ale nikoliv smysl.
5.3 Současný model vzniku vesmíru
Raný vesmír musel být velmi homogenní, izotropní a plochý. To, že byl
tzv. plochý, znamená, že jeho geometrie byla blízká Euklidovské (našemu
chápání nejbližší nezakřivené geometrii). Jeho hustota musela být velmi
blízká kritické hustotě. Kdyby byla trochu větší, zhroutil by se sám do sebe
dříve, než by v něm mohly vzniknout hvězdy, galaxie a podmínky vhodné
pro život. Kdyby byla trochu menší, musel by se navždy rozpínat. Hmota,
v něm obsažená by se rychle vzdálila od sebe a místo hvězdných shluků
hmoty by následovala tepelná smrt vesmíru.
Vysvětlit, proč byl vesmír na svém počátku tak plochý, je pro fyziky
velký problém. Aby tento problém vyřešili, zavedli představu, že se vesmír
na svém počátku velmi rychle – inflačně rozpínal. Můžeme si to představit
asi tak, jako by vesmír byl na počátku podobný pomačkanému sáčku. Když
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do něj foukneme, jeho stěny se propnou, průhyby se vyhladí a jeho tvar se
stane „plochým“.
Kosmické mikrovlnné záření k nám přichází ze všech směrů se stejnou
teplotou. To je podivné, protože to by znamenalo, že různé části vesmíru,
které nejsou příčinně spojeny, si udržovaly, nezávisle na sobě, stejnou teplotu po dobu mnohem delší, než jsme schopni vysvětlit. Tak homogenní
a izotropní teplotní pole mohlo existovat ve vesmíru pouze několik desítek sekund. Tato skutečnost opět utvrdila fyziky v představě, že se vesmír
musel v tomto počátečním období velmi prudce rozpínat, aby se jeho kauzálně spojené oblasti rozepnuly přes dnes viditelný horizont.
Podle teorie inflace měl vesmír, pár sekund po svém vzniku, exponenciálně růst. Když se toto období prudké inflace zastavilo, byl vesmír vyplněn
horkým zářením a plazmatem. Jak chladl, začala se vytvářet baryonová
hmota tvořená těžkými částicemi. Pak se objevily nám známé interakce
a částice. Chladná hmota začala dominovat nad energií záření. Vesmír se
stal průhledným. Pozůstatky záření z té doby nazýváme reliktním zářením
a jeho teplota je dnes pouhých 2,73 K. Toto záření má spektrum záření
absolutně černého tělesa a přichází k nám ze všech směrů. Je jen slabě
anizotropní.
Nepatrné kvantové fluktuace v rozložení hmoty na počátku vesmíru
způsobily, že se původně skoro homogenní vesmír začal působením gravitační sily lokálně zahušťovat. Vytvořila se oblaka plynu, které daly vzniknout hvězdám a galaxiím.
5.4 Hmota vesmíru
K tomu, aby mohl být vesmír plochý, musí mít dostatek energie.
Astronomická pozorování však ukázala, že viditelné hmoty je ve vesmíru
hrozně málo. Určitě ne dost, aby hustota vesmíru byla blízko kritické mezi
ani, aby vysvětlila velikost gravitačních sil mezi galaxiemi.
Svítící hmota představuje jen 1 % hmoty, kterou by vesmír měl mít.
Množství hmoty atomární povahy dá dohromady pouze 4% celkové
potřebné hmoty. Pro vysvětlení chování pohybu hvězd a galaxií musíme
předpokládat, že v jejich okolí existuje obrovské množství hmoty, která
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není vidět – tzv. temná hmota, o jejíž podstatě nemáme žádnou představu.
Tato temná hmota nám dá dalších 23 % energie potřebné pro to, aby vesmír
mohl být plochý.
Zbývá nám nalézt 73 % neznámé energie. Tu nazývají vědci temnou energií. Tato energie má souviset s tzv. kosmologickou konstantou
v Einsteinových rovnicích OTR. Podle nich tato energie vytváří záporný
tlak a tak ovlivňuje rychlost rozpínání vesmíru, čímž způsobuje, že
se časoprostor na velkých vzdálenostech rozpíná rychleji, než se očekávalo.
Poslední astronomická měření skutečně ukazují, že se vesmír od jisté doby,
rozpíná zrychleně. Hustota temné energie nemusí být konstantní, ale může
se s časem vyvíjet.
5.5 Higgsovo pole
Podle standardního modelu by všechny elementární částice vzniklé při
velkém třesku neměly mít vůbec žádnou hmotu. Je zde také rozpor mezi
hmotou různých částic. Částice s různě velkou hmotností mohou být přibližně stejně velké.
Podle skotského fyzika Petera Higgse existuje pole, které prochází
celým vesmírem. Nehmotné částice se pohybují skrz něj, interagují s ním
a tak zvyšují svou efektivní hmotu podobně jako, když se elektrony snaží
prodrat krystalickou mřížkou, která je brzdí v pohybu. Tato síla ale působí
na částice pouze, když zrychlují nebo zpomalují, takže to vypadá, jakoby
průchodem tímto „brzdícím“ prostředím se zvyšovala jejich hmota. Čím
více interagují, tím větší je jejich hmota.
Higgsovo pole má vlastní charakteristický projev – částici, kterou je
Higgsův boson. Bez něj by se pole nijak neprojevovalo. Hmotnost Higgsova
bosonu změřená na detektorech CMS a ATLAS je zhruba 126 GeV. Higgsův
boson by měl být něco jako nejmenší možná vlnka (výška vlnky) putující
po hladině Higgsova pole – jednička, která má své násobky. Je to jediná
známá částice, která se v kvantovém smyslu neotáčí – nemá spin.
Higgsovo pole dává hmotnost elektronům a bosonům zprostředkujícím například slabou interakci. Představuje první krok k tomu, abychom
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z hlediska fyziky pochopili, jak je možné, že částice mohou mít nějakou
hmotnost.
Higgsova částice bývá někdy nazývána božskou. Svým způsobem je
však „božské“ celé Higgsovo pole. Dává částicím hmotnost a tím umožňuje
jejich rozvinutí a tím i pozorování ve chvíli, když zrychlují či zpomalují –
tedy když na ně působí síla. Rozvinutí a pozorování jsou základní formou
vědomí existence. Tím toto pole získává jakýsi tajemný význam i pro tuto
knihu.
5.6 Teorie strun
Elementární částice představují základní stavební kameny hmoty. Teorie
strun však tvrdí, že tyto částice představují kmity elementárních strun. Tyto
struny jsou jednorozměrné a mohou vibrovat různými způsoby podobně
jako struny na houslích či kytaře. Různé vibrace (módy) odpovídají různým druhům částic. Větší vibrace znamenají více energie. Interakce mezi
částicemi představují různé formy spojování a rozpojování strun.
Podle svých zastánců teorie strun představuje způsob, jak spojit kvantovou teorii a obecnou teorii relativity dohromady. Teorie strun si již ale
nevystačí se čtyřmi rozměry, ale potřebuje jich hned jedenáct. Tyto dodatečné rozměry, které unikají našemu pozorování, jsou svinuty do velmi
malé velikosti. Je to podobné, jako kdybychom se z velké vzdálenosti dívali
na slámku či dlouhé lanko. Připadaly by nám jednorozměrné. Teprve
zblízka bychom zjistili, že se jedná o vícerozměrné objekty.
V současné době existuje pět konzistentních, ale vzájemně se lišících
teorií superstrun, které snad sjednocuje tzv. M-teorie (teorie membrán).
Membrány jsou vícerozměrné útvary, po jejichž povrchu se pohybují konce
otevřených strun. Teorie strun i superstrun jsou matematicky velmi složité.
Ke svému popisu používají pojmů, jako je topologický prostor – varieta.
Pro člověka, který nemá vyšší matematické vzdělání a matematické myšlení, jsou tyto teorie zcela nepochopitelné.
Teorie superstrun skýtá naději vysvětlit a lépe popsat sjednocení všech
čtyř základních interakcí, počátek velkého třesku, entropii černých děr,
gravitaci, a hlavně vlastnosti známých elementárních částic. Protože není
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v rozporu s kvantovou teorií, je významným kandidátem na tzv. „teorii
všeho“.
Podle jedné z teorií mohl náš vesmír vzniknout přiblížením dvou membrán (dvou paralelních vesmírů) nacházejících se nesmírně blízko sebe
a jejich vzájemným gravitačním působením, protože graviton by, na rozdíl
od všech ostatních částic, mohl procházet oběma světy (to by vysvětlovalo,
proč je gravitace tak slabá síla).
Doposud má teorie superstrun nejasnou strukturu, neumožňuje určit
hmotnosti známých elementárních částic a dokonce připouští existenci
mnohem více částic, než pozorujeme. Neumožňuje žádné testovatelné
netriviální předpovědi, které by šlo experimentálně ověřit. Problémem je
také prokázat, že struny či kosmické superstruny skutečně existují.
Velkým problém je také, že může existovat nesmírně mnoho (uvádí se
10500 teorií) různých strunových teorií. Poznat, která z nich by mohla být
správná, je prakticky nemožné, i když vybereme jen ty, co souhlasí s pozorováním. Pokud by kosmologická konstanta nulová či záporná, mohlo by
existovat nekonečně mnoho různých teorií strun. Teorie strun nemá tedy
žádné predikční schopnosti, které by ji umožnily testovat. To je jeden z největších fyzikálních hříchů.
Teorii strun či superstrun se v posledních desetiletích věnovalo obrovské
množství fyziků. Dodnes je to jeden z nejatraktivnějších oborů ve fyzice.
Srovnáme-li ji ale s teorií relativity a kvantovou teorií, které přivedla na
svět malá skupina lidí, je s podivem, jak málo fascinujících a přínosných
myšlenek obsahuje. Rozumí jí jen malá skupina matematiků a fyziků bez
větší schopnosti vyložit své ideje laikům.
Práce na teorii strun připomíná situaci cestovatele, který se vydal do
Amazonského pralesa objevit nejúžasnější ztracené město všech dob, ale
nemá mapu ani kompas. Před ním je mnoho různých cest kudy se může
vydat. Jak postupuje pralesem, tyto cesty se dělí na nové a nové cesty. On
však postupuje stále hlouběji a hlouběji do pralesa a nechce si připustit, že
ze správné cesty již dávno sešel a odmítá se vrátit zpět.
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5.7 Budoucnost vesmíru
Podle současných poznatků astrofyziky se zdá, že náš vesmír neskončí
„Velkým křachem“ a neskončí opět v singularitě, z níž vzešel, ale skončí
„tepelnou smrtí“. Kdybychom to mohli pozorovat, viděli bychom, že hvězdy
a galaxie, které dnes můžeme vidět na nočním nebi, se postupně vytratí
za námi pozorovatelný horizont a obloha potemní. Nejdéle bychom mohli
pozorovat ty objekty, které udrží v naší blízkosti pohromadě gravitace. Celý
vesmír by však pomalu a nezadržitelně chladl.
Černé díry v centrech galaxií se postupně vypaří. Entropie vesmíru
bude stále víc růst. Žádná organizovaná hmota nebude schopna existovat.
Informace už nebude možno zpracovávat. Je možné, že se časem rozpadnou i nukleony tvořící atomy a ve vesmíru zbude jen stále chladnější záření.
Jeho energie bude nakonec tak malá, že se již nebude jednat o reálné částice
světla ale spíše o objekty kvantového mikrosvěta, které budou principem
neurčitosti rozmazány po celém nekonečném prostoru.
Současný model vesmíru nejeví příliš „krásy“. Na počátku byl sice
homogenní, izotropní a plochý, což by se dalo považovat za formu fyzikální krásy, ale vysvětlení plochosti a izotropie obsahuje poměrně nehezkou představu inflace.
Hustota vesmíru je blízká kritické hustotě, což má svůj fyzikální půvab.
Přítomnost temné energie už však tak krásná není, protože vnáší do
Einsteinových rovnic OTR tzv. kosmologickou konstantu. Navíc tato energie mění rychlost rozpínání vesmíru a jeho rozpínání urychluje. Vesmír se
rozpíná chvíli prudce, pak pomalu a pak se zase začíná rychlost jeho rozpínání zrychlovat. To není ani příliš hezké ani moc elegantní.
Umře-li vesmír tepelnou smrtí, je otázkou, zda místo něj může vzniknout nějaký jiný vesmír s podmínkami vhodnými pro existenci života,
jak ho známe. Je otázkou, zda by s takovým „mrtvým“ vesmírem mohlo
být spojeno cokoliv duchovního, zda by v něm mohly existovat dál lidské
duše. Existence lidské duše se tak zdá být prázdným či alespoň omezeným
fenoménem.
Pokud by náš vesmír vytvářela nějaká vyšší Inteligence, dalo by se očekávat, že vesmír bude jevit více krásy a elegance, než pozorujeme. Pokud
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náš vesmír vykazuje tak málo fyzikální krásy, je docela možné, že je to
opravdu jen hromada neživé hmoty, která se chaoticky vyvíjí, že neexistuje
žádná vyšší Inteligence spojená s tímto vesmírem a tedy i lidská duše je jen
mýtus.
Inteligentní vesmír by měl být krásný, elegantní, smysluplný, měl by
obsahovat prvek věčnosti, bezčasovosti nebo obsahovat princip znovuzrození. Existuje tedy ještě naděje, že vesmír je ve skutečnosti trochu jiný, než
ho vidí současná věda?
5.8 Schrödingerova kočka
Existuje slavný myšlenkový pokus – Schrödingerova kočka. Do schránky,
které je zcela izolována od okolního světa, je umístěna kočka a puška,
která míří na kočku. Její spoušť je svázaná s radioaktivním jádrem. Puška
vystřelí, když se jádro rozpadne. Pravděpodobnost, že se to stane za dobu
poločasu rozpadu jádra, je padesát procent. Když se po této době schránka
otevře, najdeme kočku buď živou, nebo mrtvou. Před otevřením schránky
je však kvantový stav kočky směsí stavu mrtvé kočky se stavem, v němž je
kočka živá. Tato situace se jeví absurdní. Kočka přece nemůže být napůl
zastřelená a napůl nezastřelená.
Zdánlivá absurdita tohoto experimentu vyplývá z naší zkušenosti s běžnou realitou, v níž každý objekt má určitou jednoznačnou historii. Základní
myšlenkou kvantové mechaniky však je, že realitu je třeba nazírat zcela
jinak. Objekt nemá jednu určitou historii, ale všechny možné historie do
chvíle, než je provedeno měření – pozorování.
Ve většině všech možných případů se pravděpodobnost určité partikulární historie vyruší s pravděpodobností odpovídající nějaké jiné málo
odlišné historii. V některých případech se však pravděpodobnosti sousedních historií navzájem zesilují. Je to právě jedna z takovýchto zesílených
historií, jež vnímáme jako historii objektu. V případě Schrödingerovy
kočky máme dvě zesílené historie. V jedné je kočka mrtvá, v druhé zůstává
živá. Podle kvantové teorie mohou obě možnosti existovat paralelně.
V této abstrakci se hmotná skutečnost ve tvaru kočky rozpadá na dvě
hmotné skutečnosti – dvě kočky, které existují vedle sebe. Energie jedné
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kočky se „rozlila“ do dvou možných obrazů kočky. A to vše jen proto, že
jsme se na kočku nedívali. Pokud bychom ji neustále pozorovali, tak by se
z ní nikdy nestaly dvě a nebyla by ani zastřelena. Jaký je tedy rozdíl mezi
tím, zda se na kočku díváme, nebo ne?
Dá se ukázat (již zmíněný watch dog experiment), že lze nepřerušovaným pozorováním zabránit přechodu atomu z jednoho kvantového stavu
do druhého. To fakticky znamená, že neustálým pozorováním stavu kočky
či radioaktivního jádra na spoušti bychom mohli zabránit rozpadu atomu
a následnému smrtícímu výstřelu. Kdybychom ale jen na zlomek sekundy
mrkli, a tím přerušili pozorování, pak by se atom mohl rozpadnout a kočka
by byla zastřelena. To bychom ovšem zjistili až po otevření očí. Mezitím by
existovaly obě možné historie stavu kočky. Byla by současně mrtvá i živá.
Podle kvantové fyziky je výběr konkrétní historie objektu dán okamžikem, kdy je uskutečněno pozorování. Pozorováním dojde ke zhroucení
vlnové funkce, která obsahovala všechny možné historie, čímž se realizuje
pouze jedna jediná možná historie, jež odpovídá pozorované skutečnosti.
Tento výběr historie se projeví současně v celém časoprostoru.
Myšlenkový experiment Schrödingerova kočka předpokládá, že teprve
přítomnost pozorovatele utváří realitu. Samotná přítomnost kvanta záření
se nepovažuje za dostačující k výběru určité historie. Dopadne-li kvantum
na stínítko pozorovacího přístroje, pak by i tento přístroj nesl v sobě zaznamenané obě historie, dokud by se na něj někdo nepodíval. Musí být ten
někdo člověk – vědomá bytost nebo stačí nějaký přístroj? Štěpí se v každém
okamžiku naše realita na řadu jiných stejně reálných realit, jak tvrdí teorie
mnoha vesmírů?
5.9 EPR experiment a holografický model vesmíru
Je známo, že kvantová teorie a teorie relativity nejsou spolu v ideálním souladu. Kvantový mikrosvět překračuje omezení daná teorií relativity, což se
mnoha vědcům první poloviny 20. století, včetně Alberta Einsteina, nelíbilo. Einstein, přestože se na rozvoji kvantové teorie podílel, byl zároveň
i jejím velkým kritikem. Proto také v roce 1930 vymysleli Einstein, Podolsky
a Rosen myšlenkový pokus, kterým chtěli jasně prokázat „podvodnost“
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kvantových neurčitostí. Tento pokus vešel do historie fyziky jako tzv. EPR
experiment.
Podstatou tohoto experimentu je chování dvou částic se spinem. Spin
vyjadřuje točivost částice kolem vlastní osy. Je to vektor, který má směr
rotační osy částice. Obecně proto může mít dva směry. Podle kvantové teorie, dokud není provedeno měření stanovující okamžitou hodnotu spinu
u jedné z částic, mohou existovat obě možné hodnoty spinu současně.
Mějme tedy dvě částice s opačným spinem, které spolu vzájemně interagují, a nechejme je vzdálit se velmi daleko od sebe, aniž by byly něčím
ovlivněny, a pak proveďme měření stavu jedné částice, čímž zjistíme její
hodnotu spinu. Ve stejném okamžiku, aby byl splněn zákon zachování
momentu hybnosti, musí druhá částice zaujmout stav s opačným spinem
nezávisle na jejich vzdálenosti. Obě částice přitom musí „spolupracovat“ na
velkou dálku, přestože se žádný signál mezi nimi nemůže šířit dostatečně
rychle!
Tento paradox nezpochybnil kvantovou teorii, jak doufali autoři EPR
experimentu, ale naopak ukázal, že je na obě částice potřeba pohlížet jako
na jediný objekt, i když jsou třeba vzdáleny milióny kilometrů. O tři desetiletí později John Bell odvodil teorém založený na tomto pokusu, který
ukázal, že koncepce skutečnosti, která se skládá z oddělených částí pospojovaných lokálními spojeními, je nekompatibilní s kvantovou teorií.
Lokální spojení znamená, že objekt nacházející se v jedné části prostoru,
může být ovlivněn jiným objektem z jiné části prostoru teprve, až k němu
dorazí světelný signál od tohoto objektu. Jinými slovy, kdyby právě teď
zhaslo Slunce, byli bychom si toho vědomi nejdříve za osm minut, které
sluneční světlo potřebuje k tomu, aby dorazilo na Zemi. Princip lokality
také znamená, že budoucí událost nemůže ovlivnit událost současnou či
minulou.
Bellův teorém ukázal, že vesmír je zásadně vnitřně spjatý, vnitřně
závislý a nerozdělitelný.
David Bohm rozpracoval tvrzení o nerozdělitelnosti vesmíru do širších
důsledků. Vesmír je podle Bohma uspořádán podobně jako hologram –
celek je zahrnutý v každé z jeho částí. Každá jeho část promítá na celek
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a ten se zase promítá na všechny své části. Celek tak přímo ovlivňuje vývoj
svých částí a ty zase bezprostředně ovlivňují vesmír jako celek.
5.10 Je schopna informace přežít gravitační kolaps?
Představme si, že by vesmír nečekala tepelná smrt, ale smrt formou gravitačního zhroucení zpět do singularity. Mohla by tuto formu zničení hmoty
přežít nějaká informace či psychická struktura vesmíru?
Připomeňme si tzv. EPR experiment. Podstatou tohoto experimentu
je chování dvou částic se spinem. Spin vyjadřuje točivost částice kolem
vlastní osy. Je to vektor, který má směr rotační osy částice. Obecně může
mít dva směry. Podle kvantové teorie, dokud není provedeno měření stanovující okamžitou hodnotu spinu u jedné z částic, mohou existovat, s určitou
pravděpodobností, obě možné hodnoty spinu současně.
Mějme dvě částice s opačným spinem, které spolu vzájemně interagují,
a nechejme je vzdálit se daleko od sebe. Jednu z nich nechejme spadnout
do černé díry. Informace o ní by se měly navždy ztratit. Přesto, změříme-li
hodnotu spinu částice, která je vně černé díry, měli bychom dle EPR experimentu vědět i jaká je hodnota spinu již „neexistující“ částice uvnitř černé
díry.
Zdá se, že zde něco není v pořádku. Buď je nesprávný závěr EPR
experimentu, nebo „černá díra má vlasy“. Profesor teoretické fyziky na
Stanfordské universitě Leonard Susskind tvrdí, že informace v černé díře se
neztrácejí, ale zůstávají uchovány na jejím okraji – horizontu tak, jako jsou
informace o hologramu zakódovány do jeho okraje. Za hodně dlouhou, ale
konečnou dobu se díky Hawkingovu záření vrátí zpět. V opačném případě
by byla narušena kauzální příčinnost.
Mám trochu jinou představu. Ve chvíli, kdy částice zmizí pod horizontem událostí, přestane být pro vnějšího pozorovatele viditelná – svine se.
Částice by nespadla dovnitř černé díry, ale byla by z ní „pouze“ odsáta takřka celá její energie. Změnila by se ve virtuální in-formu s velmi malou, ale
nenulovou energií.
Představme si, že touto vázanou částicí padající do černé díry je elektron. Ve chvíli, kdy by začal ztrácet energii (viz vztah 8), jeho poloměr by
[ 126 ]

Nový pohled na lidskou duši

rychle rostl. In-forma elektronu by zůstala vně černé díry, přestože jeho
energie by skončila uvnitř ní. Existovala by jako virtuální elektron. Druhý
elektron vně černé díry by zůstal vázán na svůj virtuální protějšek, který by
se dodáním energie mohl proměnit opět v reálný elektron.
Tento efekt by ve svém důsledku znamenal, že kdyby náš vesmír jednoho dne skončil svou existenci kolapsem do černé díry, informace o všem,
co v něm kdy existovalo a odehrávalo se, by nezmizela, ale existovala by dál
vně černé díry ve virtuální formě, dokud by následným vypařováním této
díry (velkým třeskem) nevznikl vesmír nový. Vše, co už jednou existovalo,
by mělo šanci existovat znovu.
Pokud je virtuální in-forma elektronu cosi jako jeho duše, je zřejmé,
že duchovní realita není ohrožena existencí černých děr ani případným
zánikem vesmíru formou gravitačního kolapsu. Může shořet, aby znovu
povstala.
5.11 Může být vesmír krásnější, než se jeví?
Fyzikálních modelů vesmíru je možno vytvořit celou řadu. Mnohem obtížnější je nalézt takové fyzikální řešení, které by bylo v souladu s našimi
poznatky o vesmíru a astronomickým pozorováním. Najdete-li model,
který je v souladu s realitou, ještě to neznamená, že je správný či jediný
možný. Může být více či méně násilně upraven, aby vyhověl pozorováním
použitím různých předpokladů a umělých konstrukcí. Vždy může existovat lepší, elegantnější a jednodušší model, který dokáže popsat známou
realitu stejně dobře nebo i lépe. V optimálním případě dokáže předpovědět
něco nového, co předchozí model nebyl schopen předpovědět a co se, dříve
či později, potvrdí.
Odpověď na otázku, zda má pravdu inflační teorie, nebo ne, snad přinese odpověď pozorování a studium rozložení teploty reliktního záření.
Krátká rychlá expanze prostoru při inflaci by se měla projevit vznikem gravitačních vln, které by se měly promítnout do spektra reliktního záření.
Nejen inflace by ale mohla generovat gravitační vlny. Velmi podobný efekt
by mohl vyvolat i rychlý nárůst hmoty v raném vesmíru.
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Fyzikální model vesmíru by byl mnohem pěknější a zajímavější, kdyby
hustota vesmíru odpovídala přesně kritické hustotě a vesmír byl plochý,
a rovněž kdyby Einsteinova konstanta byla rovna nule a chování vesmíru
bylo ve své podstatě jednoduché (včetně matematického popisu). Pak
bychom měli další důvod žasnout nad vesmírem, v němž žijeme, a ptát se,
co je příčinou této elegance. Vesmír by se nám hned jevil smysluplnější.
Zkusme předpokládat, že vesmír má atributy, které jsem zde právě zmínil. Předpokládejme, že i pro něj platí principy svinování a rozvinování,
které byly důležité pro popis lidské psýché. Uvažujme, že pro něj platí princip: Co je nahoře, to je i dole. Co je dole, to je i nahoře. Byl by takový vesmír
možný?
5.12 Rovnoměrně se rozpínající vesmír
Velmi jednoduchý model vesmíru vznikne, položíme-li ve Fridmannových
rovnicích, které ho popisují, hodnotu zrychlení rozpínání vesmíru
a Einsteinovu konstantu rovné nule. Vesmír se pak bude rozpínat s konstantní rychlostí. Tato rychlost bude určovat rychlost částic s nulovou klidovou hmotností (fotonů).
Takový vesmír je možný za podmínky, že jeho hmotnost je úměrná jeho
velikosti. Jak by se vesmír zvětšoval, zvyšovala by se okamžitá rychlost částic s nenulovou klidovou hmotností až by se limitně blížila rychlosti rozpínání vesmíru. Tyto částice by se pohybovaly prostorem sem a tam tak, že by
se ve výsledku zdálo, že je jejich rychlost mnohem menší.
Pokud by hmotnost vesmíru byla úměrná jeho velikosti, jeho chování by
připomínalo černou díru. Pro ty platí, že čím jsou hmotnější, tím jsou větší.
Spadne-li do ní něco hmotného, černá díra zvětší svou velikost úměrně přijaté hmotnosti. Vesmír by pak mohl být něco jako gigantická čtyřrozměrná
černá díra, jíž jsme obyvatelé. Tato černá díra by si nevyměňovala energii se
svým okolím (pokud lze o nějakém mluvit). Množství hmoty ve vesmíru by
bylo pouze relativistickým důsledek jeho rozpínání. Energie takto vzniklého vesmíru (tak jako jakéhokoliv jiného) by byla kompenzována zápornou energií jeho gravitačního pole.
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Na rozdíl od standardního modelu, kde byla veškerá hmota vesmíru
(stejná, jako je dnes) naměstnána do jednoho malého bodu, v tomto
modelu na počátku tvořilo vesmír jediné nevelké kvantum energie (~
0,000025 g). Prostor, kde se toto kvantum mohlo vyskytovat, by byl omezen
Schwarzschildovým poloměrem a jeho pohyb by byl určen Heisenbergovým
principem neurčitosti. Když se zvětší prostor, kde se může nacházet a pohybovat, jeho rychlost začne růst na hodnotu blízkou rychlosti rozpínání vesmíru. Čím rychleji se bude pohybovat, tím se bude jevit hmotnější a menší
ve srovnání s velikostí vesmíru.
Zvýšením hmotnosti primárního kvanta vzniká možnost jeho rozpadu
na menší kvanta. Jak velikost vesmíru narůstá, kvanta energie uvnitř něj
se pohybují stále rychleji a stávají se tak hmotnější. Z důvodu relativistické
dilatace jejich délek se zdají být stále menší a měřeno jejich velikostí vesmír
se vůči nim zvětšuje nelineárně. Je to, jako by vesmír procházel inflací.
Rychlost expanse vesmíru má směr kolmý k našim třem prostorovým
dimensím, a proto má charakter imaginární rychlosti. To má za následek,
dle Einsteinova vztahu pro skládání dvou kolmých rychlostí, další relativistický efekt a to, že se vesmír bude jevit √2 krát větší, než je. To zároveň
odpovídá kvantové disperzi, kterou by měl mít. Důsledkem je, že hustota
vesmíru bude přesně rovna kritické a to nejen efektivně, jak je toho docíleno u inflačního modelu. Vesmír je pak skutečně plochý.
Teplota vesmíru bude odpovídat teplotě černé díry odpovídající jeho
velikosti. Tato energie nebude však vyzařována mimo vesmír (není kde),
ale zůstane navždy na něj vázána. Toto záření bude procházet celým vesmírem a odpovídá záření, které považujeme za čistě reliktní.
Vesmír, v tomto modelu, se rozpíná po diskrétních velmi malých krocích (~ 10-35 m). Také čas v něm plyne nespojitě po nesmírně malých skocích (~ 10-44 s). Směr rozpínání vesmíru je stejný jako směr plynutí času
a obě veličiny jsou spolu svázány konstantní rychlostí rozpínání vesmíru.
Jedná se tedy o stejný rozměr. Čas je tak čtvrtým prostorovým rozměrem,
který určuje velikost vesmíru.
Vzhledem k tomu, že se vesmír chová také jako kvantový objekt, je částečně rozmazán v prostoru i ve směru svého rozpínání (v čase). Můžeme
říct, že přímo pozorovatelné je pro nás jen asi 4 % jeho hmoty. 23 % hmoty
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nevidíme, ale ovlivňuje nás svými gravitačními účinky, jako by ležela na
jiné (svinutější) kvantové hladině. Zbylých 73 % temné energie vesmíru leží
za hranicemi našeho vnímání. Může se jednat o energii, která se nachází
mimo naši současnost.
Hmotnost všech částic a obecně hmotných objektů by v tomto modelu
vesmíru měla nepřetržitě narůstat. Zároveň by ji měly také nepřetržitě ztrácet (jinak bychom nepozorovali třeba rudý posuv u světla ze vzdálených
hvězd). Tato ztracená hmota však nikde nemizí – zůstává stále přítomna
v prostoru a odpovídá přesně tomu, co jsme nazvali temnou hmotou.
Rovnoměrně rozpínající se vesmír s rostoucí hmotností by se vnitřnímu
pozorovateli jevil podobně jako zrychleně se rozpínající vesmír s konstantní
hmotností ale bez potřeby zavádět konstrukce, jako je inflace. Pojmy temná
hmota a energie by získaly konkrétnější podobu. Fyzikální model rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru lze najít na stránkách: www.szeruda.cz.
5.13 Budoucnost rovnoměrně se rozpínajícího vesmíru
Vesmír s kritickou hustotou by se nikdy neměl zhroutit do singularity.
Mohl by však oscilovat v čase. Energii, kterou si půjčil, by mohl zase vrátit. Z hlediska vnějšího pozorovatele (pokud by nějaký byl), by byl jednou
velmi malý a jednou zase obrovský. Vnitřní pozorovatel by tuto skutečnost
nikdy nezjistil. Když by vesmír zvětšoval svou hmotnost a velikost, čas by
pro něj plynul. Kdyby se začal zmenšovat, veškerá realita uvnitř by se propadla do minulosti.
Čas by byl jen iluze. Vesmír by dýchal. Při nádechu by se vyvíjel. Při
výdechu by se vracel zpět do minulosti. Informace o bývalé budoucnosti by
se ale mohla zachovat a nový vesmír a jeho noví obyvatelé by se z ní mohli
poučit. Vesmír by procházel cykly znovuzrození, v jejichž rámci by se vyvíjel. Rodil by se ze svého popela jako pták Fénix.
Vzhledem k tomu, že většina energie vesmíru se nachází mimo současnost (i když v současnosti je jí nejvíc), svým způsobem by stále existovala
část naší minulosti i bývalé či budoucí budoucnosti a mohla se prolínat
s naší realitou.
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Pokud by vesmír neosciloval, ale rozpínal se do nekonečna, je možné, že
by mohla existovat celá posloupnost těchto vesmírů, které by se mohly za
sebou šířit jako vlny na moři nebo by byly statické a vytvářely řadu jakoby
kvantových hladin, z nichž každá by představovala jeden okamžik v nekonečné časové řadě. Před naším vesmírem i za ním by se tak nacházely mu
podobné jen mírně odlišné mladší či starší vesmíry.
Tyto vesmíry by se lišily velikostí, hmotností a, z hlediska historie,
odchylkami v rámci kvantové neurčitosti. Pokud by existoval tvůrčí princip na pozadí tohoto universa, mohlo by to stačit k tomu, aby se původně
nehostinné a nepřátelské vesmíry postupně začaly měnit v místa vhodná
pro vznik života a to stále více sofistikovaného života.
Možná v některých starších vesmírech, už lidé ukončili svou existenci
atomovou válkou, ale je naděje, že v těch mladších již vzniká civilizace,
která bude mít tendenci se válečným konfliktům a násilí vyhnout. Možná
naše duše nejsou vázány na tento jeden vesmír, ale mohou se zrodit i na
těch, které teprve přijdou a vzít sebou poučení z budoucnosti.
Možná naše budoucnost není svět chaosu, k němuž vesmír směřuje.
Možná naše budoucnost se nachází v minulosti, která již není tou, kterou
známe z knih. Naše minulost již neexistuje, naše budoucnost ještě neexistuje, ale možná existuje celá řada nových mladších i starších vesmírů, které
se podobají tomu našemu vesmíru a jsou v sobě poskládány jako známé
ruské panenky Matrjoška, jejímž původním předobrazem byla rozkladatelná figurka budhistického mudrce Fukuramy.
Na pozadí univerza s mnoha po sobě jdoucími vesmíry by mohla existovat zcela jiná forma existence na bázi kvantových struktur. Ty by mohly
nést informaci i schopnost ji rozvinout a zpracovat. Nepříslušely by jednomu konkrétnímu vesmíru, tak jako elektrony nepřísluší jedné konkrétní
kvantové hladině, ale mohly by se pohybovat i mezi nimi. Rané vesmíry by
jim mohly poskytovat životodárnou energii a ty starší možnost se projevit
v hmotné realitě.
Byl by to svět idejí schopný spojit se v to, čemu říkáme bytost. Tento
svět idejí a bytostí by v souhrnu tvořil ještě vyšší Bytost, pro niž by náš svět
a jeho čas byl pouze jedním z mnoha obrazů v její mysli uprostřed bezčasového universa. Ponořením do něj by vnímala čas a mnohost. Vynořením
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z něj by se vracela do jednoty a bezčasovosti. Její věčný souboj s chaosem by
měnil možné historie vesmíru a dával jim smysl.
5.14 Pravděpodobnost existence antropického vesmíru
Na začátku této kapitoly bylo řečeno, že existence vesmíru, který by umožnil vznik a vývoj života je zcela nepravděpodobná až statisticky skoro zanedbatelná. Fakt, že existujeme v jednom takovém vesmíru, se jevil možný
pouze na základě mimořádné náhody, Božské intervence nebo existence
multiverza obsahujícího nekonečné množství různých vesmírů. Je tomu ale
skutečně tak? Je existence našeho typu vesmíru až tak nepravděpodobná?
Myšlenkový experiment Schrödingerova kočka ukázal na nezastupitelnou roli pozorovatele pro existenci světa v nám známé podobě. Svého druhu
pozorovatelem je ve své podstatě každá elementární částice, v jejímž poli se
díky fyzikálním interakcím rozvinují obrazy jiných částic. Pozorovaná realita se vynořuje ze svého svinutého stavu a stává se rozvinutou.
Vesmír bez pozorovatelů by byl svinutým vesmírem, který by existoval
ve všech možných podobách a přitom v žádné. Byl by nekonečně velký –
byla by to prázdnota naplněná nerealizovanou potencionalitou existující
mimo čas. Otázkou je, zda lze v takovém případě vůbec hovořit o nějaké
formě existence.
Kdyby existoval princip, který by preferoval rozvinuté stavy hmoty
před těmi svinutými, ve vesmíru by byly preferovány ty historie, kde by
schopnost pozorování byla zdokonalená na tu nejvyšší možnou úroveň.
Není tedy vyloučeno, že v našem vesmíru se vyvinul život prostě proto, že
i ve své nejjednodušší formě umožňuje vyšší úroveň pozorování okolního
světa, než je běžná u neživé hmoty.
Bez existence života by vesmír mohl bez pochyby existovat. Je však
otázkou, jak by vypadal. Vypadal by stejně, jak ho dnes pozorujeme? Nebo
by měl neurčitou rozmazanější podobu, kde by se celá řada historií prolínala skrze sebe? Byl by stejně rozvinutý nebo by v něm existovaly jen malé
ostrůvky rozvinuté reality a zbytek by byl svinutý do moře možností?
Kdyby se v čase prolínaly různé historie našeho vesmíru – ty málo rozvinuté obsahující jen neživou hmotu s těmi hodně rozvinutými obsahujícími
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hmotu živou, jak by vypadal výsledný obraz vesmíru? Viděli bychom jen to,
co je rozvinuté – tedy jen ty historie obsahující živou hmotu. Mohou-li tedy
existovat historie vesmíru obsahující živou hmotu, zcela jistě se na svinutém pozadí historií obsahujících jen neživou hmotu prosadí.
Vesmír obsahující pozorovatele ve formě rozmanitých forem života
tak může být ne zcela nepravděpodobnou anomálií, ale naopak tou jedinou možnou formou existence.
Představa vesmíru nebo nekonečně mnoha vesmírů, kde existuje realita, tak jak ji známe, bez přítomnosti pozorovatele nemá zřejmě fyzikální
smysl. To si ale většina lidí a to dokonce i vědců a fyziků neuvědomuje. Proto
v současné době ustrnul pokrok ve fyzice. Fyzika si žádá nové paradigma
zahrnující roli vědomí, ale myšlení fyziků na něj ještě není připraveno.
Je-li čas kvantován, historie vesmíru představuje sled obrazů, které se
rozvinují a svinují tak, jak jimi prochází vlna vědomí. Vědomí a rozvinutí
je totiž jedno a totéž. Ve svinutém stavu se obrazy mění, aby se opět rozvinuly opět v nové podobě. Vše, co je ve vesmíru rozvinuté, je na této úrovni
i vědomé.
5.15 Kdy vzniká minulost
Ptát se, kdy vzniká minulost, se zdá být nesmyslné. Minulost je cosi, co
se odehrálo kdysi. Je to něco, co se odehrálo na základě ještě starších příčinných události. Jedna událost v minulosti podmiňuje další, ty zase další
a tak dále až do této chvíle. Taková je obecná představa vyplývající z naší
zkušenosti.
Fyzikové v této víře se pokusili oklamat kvantovou neurčitost tím,
že slavný difrakční experiment s dvojí štěrbinou upravili tak, že měření
stavu kvantové částice provedli až po té, kdy částice prošla jednou mřížkou
a pokračovala skrz další mřížku, která zcela náhodně byla nebo nebyla přítomna. Když byly použity dvě mřížky, částice jimi prošla jako vlna. Když
byla jedna, částice prošla jako částice. Takže, jakou podobu na sebe částice
vzala po průchodu první mřížkou, záviselo na tom, zda druhá mřížka byla
o něco později v místě měření přítomna nebo ne.
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Ukázalo se, že to – kudy a jak se částice pohybovala v minulosti, je
závisle na pozorování, které se uskuteční v budoucnosti. Pozorovatel
v budoucnosti vytváří minulost – bez něj minulost neexistuje. Tato zdánlivá absurdita kvantového světa se ale musí promítat a probíhat i v našem
„reálném“ světě.
Vzpomeňme si na Libetův experiment, kde lidské vědomí jakoby s velkým zpožděním následuje elektrochemické procesy v mozku. Minulost je
jen zdánlivě dána předchozí minulostí. O minulosti se rozhoduje v budoucnosti. V budoucnosti proběhne výběr historie, která se zrealizuje. Vybrané
vlákno historie se jeví jako zcela deterministické. Jedna událost v něm
příčinně navazuje na druhou. Výběr vlákna historie z nespočetně mnoha
ostatních se však děje v budoucnosti. To je důležité pochopit.
Částice není nějaká malá kulička ani abstraktní vlna – částice je tvar
v poli, je to vibrace pole. Pole není statické – jednou se rozpíná a jindy zas
smršťuje v interakci se svým okolím. Občas je částice lokalizována v prostoru a čase – rozvinuta ve vědomí pozorovatele ať už jím je kdokoli či
cokoli a pak se zase rozplývá do neurčitosti v prostoru, čase i mnoha možných historií.
5.16 Duše vesmíru
Gravitace, jak vyplývá z důsledků OTR, má velmi zajímavou vlastnost
a to, že lokalizace její energie není možná. Energie gravitačního pole je
jevem globálním, nikoliv lokálním a fyzikální význam mají (a to ještě ne
vždy!) pouze integrální hodnoty energie, hybnosti a momentu hybnosti.
Energetické gravitační pole je soustavou lokálních oblastí bez gravitace
a energie.
Budeme-li zkoumat prostor a hmotu lokálně vždy nalezneme jen neživou a nevědomou hmotu. Když ji budeme zkoumat ještě lokálněji, tak i ta se
před našima očima rozplyne. Nezbude nic, jen prázdnota – pulsující prázdnota plná energie.
Vesmír není vystavěn jako dům z cihel. Ne všechny jeho vlastnosti jsou
odvozeny od jeho částí. Má vlastnosti, které se objevují až na určité úrovni.
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Jakoby je svým částem propůjčoval vesmír jako celek. Krásu obrazu také
nepoznáme z jednotlivých barevných bodů na plátně. Je to vlastnost celku.
Je-li část propojena s celkem, mohou si navzájem předávat vlastnosti.
Části vytvářejí celek. Celek jim však propůjčuje nové vlastnosti, které samy
o sobě neměly.
Má-li člověk duši, je otázkou, zda je to něco, co bylo vybudováno
„zespoda“, nebo zda je to spíše vlastnost odvozena od celku, která se může
v jeho částech rozvinout.
Každé „vylepšení“ psýché, které se kdekoliv a kdykoliv vyskytne, se projeví na úrovni celého vesmíru. Jakékoliv zdokonalení části se projeví na
úrovni celku a přenese se i na všechny ostatní části. To umožňuje systému
se rychle „učit“ a vyvíjet se.
Existuje-li psýché svázaná s vesmírem jako celkem, představuje víc než
sumu všech individuálních psýché. Je to nejvyšší a nejdokonalejší psychická struktura, která může existovat. Představuje základ, od něhož jsou
všechny ostatní psýché odvozeny. Je tím, co nazýváme naše vyšší Já, naše
nadvědomí, logos, dharma či v náboženském kontextu Bůh.
Dostáváme se tedy k prastaré otázce, zda může existovat nějaká vyšší
forma existence, než je ta naše. Pokud existuje něco, co by se dalo označit
za vyšší formu psychické existence, dá se to nějak popsat a poznat? Může
existovat kosmická Inteligence svázaná s vesmírem jako celkem, která je ve
světových náboženstvích označována Bohem?
Pokud existuje, nejvyšší psýché není pasivní strukturou, ale je schopna
ovlivňovat kosmické dění. Celek vytváří ty nejlepší podmínky pro rozvoj
svých částí, aby se mohl sám co nejlépe rozvíjet. Co je nahoře, se promítá
do toho, co je dole a naopak.
Naše tělo nejsme my, stejně jako vesmír není Bůh. Bez těla je lidská
duše jen skoro nehmotnou fyzikální strukturou neschopnou toho mnoho
vytvořit a udělat. Podobně je to s kosmickou Inteligencí. Bez vesmíru by
její existence neměla smysl. Potřebuje tělo, aby mohla tvořit. Jejím tělem
je vesmír. Vytvářejí spolu nejvyšší celek – mysl v hmotě a hmotu v mysli.
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5.17 Co nám fyzika může říct o Bohu
Fyzika je nám schopna říct hodně o principech, na nichž je naše existence
založena. Chybí v ní však něco, co by nám řeklo, jak je možné, že jsme tady,
že o tom dokážeme přemýšlet a že se můžeme svobodně rozhodovat. Co
nám ale dokáže říct o Bohu, pokud existuje, na základě vlastností, které
s ním spojujeme?
Bůh má být všemocný, vševědoucí, vševidoucí, všudypřítomný,
nehmotný a existující mimo prostor a čas. Svět měl stvořit tzv. creatio ex
nihilo (z ničeho). Je to vůbec možné?
1
2
3
4
5
6
7

8

Je-li hmota zakřivením prázdného prostoru, Bůh nemůže být
nehmotný, protože by prostě neexistoval.
Svět je opravdu stvořen z ničeho – vznikl zakřivením prázdného
prostoru. Jeho celková energie je nulová.
Má-li vesmír holografický charakter, veškeré informace jsou obsaženy a dostupné v každé jeho části. V tomto smyslu lze chápat vševědoucnost Boha.
V tomto smyslu je také Bůh obsažen v každé části prostoru a může
se v ní projevit.
Bůh nemůže být vševidoucí. Kdyby byl, vesmír by se nemohl vyvíjet. Viz „watch dog“ experiment.
Naopak kdyby ve vesmíru nebyl nějakou formou obsažen princip pozorovatele, vesmír by existoval ve všech možných historiích
a žádná „realita“ by neexistovala.
Bůh nemůže existovat mimo prostor a čas, protože by nebyl s tímto
světem nijak svázán. Relativistické plynutí času však umožňuje,
aby pro pozorovatele svázaného s vhodnou vztažnou soustavou
plynul čas velmi rychle či naopak velmi pomalu. V mysli takového pozorovatele by doba trvání celého vesmíru nemusela být
delší než jedna sekunda a naše jedna sekunda by mohla být pro
něj celou věčností.
Bez principu pozorování by existovalo nekonečně mnoho možných realit – nekonečně mnoho vesmírů. Pokud je Bůh svázán
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s principem, který dokáže omezit počet možných realit, je všemocným tvůrcem všeho existujícího. Otázkou ovšem je, zda jednou vzniklá historie, neomezuje počet následných historií, které
se z ní mohou vyvinout a tak sama neomezuje moc svého tvůrce.
9 Ještě bychom mohli dodat, že princip tvoření a ničení je ve fyzice
vyjádřen druhou větou termodynamiky – principem nárůstu entropie. Ten umožňuje vznik složitých struktur i jejich přirozenou
destrukci.
10 Je-li ale Bůh svázaný s vesmírem, je schopen přežít jeho kolaps či
konec ve formě tepelné smrti?
Zabývat se problematikou možností existence Boha a jeho vztahu k člověku a lidské duši přesahuje rámec této knihy. Toto téma již proto zde
nebudu dále rozebírat a nechám ho na samostatnou knihu.
5.18 Shrnutí
Od chvíle svého vzniku se vesmír vyvíjí v souladu s fyzikálními zákony
bez pozorovatelných „nadpřirozených“ zásahů do jeho vývoje. Je ovšem
pozoruhodné, že je velmi přesně vyladěn tak, aby v něm mohl vzniknout
inteligentní život.
Aby se fyzikové vyhnuli problému s „nadpřirozeným“ zásahem při
vzniku vesmíru a zásadní rolí pozorovatele v kvantové teorii, vytvořili teorii mnoha vesmírů dle rčení, že účel světí prostředky. Jedná se totiž spíše
o netestovatelnou hypotézu, než o pravou fyzikální teorii.
Fyzikové se snaží již dlouhá desetiletí najít „teorii všeho“. Prozatím se
jim to přes obrovské nasazení mozků i prostředků nedaří. Otázkou je, zda
jejich úspěch je jen otázkou času, nebo zda sešli ze správné cesty a bloudí
prostě jen proto, že zanedbali či dokonce odmítli vzít v úvahu nějaký důležitý fakt o tomto světě, který by jejich teorie mohl významně zjednodušit.
Je zajímavé, že žijeme ve vesmíru, který má nejen podmínky vhodné
pro život, ale jeví i značnou míru smysluplnosti. Živí tvorové v tomto světě
jeví obrovskou míru svobodné vůle, což je pro deterministickou fyziku
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velmi špatně stravitelné. Nebo měl vesmír, již na počátku, v plánu stvoření
Einsteina a vznik jeho teorie relativity?
Fyzika by neměla ignorovat existenci života, lidí, existenci vědomí a svobodné vůle ani se pokoušet tento fakt obcházet pomocí netestovatelných
samoúčelných hypotéz. Je na čase si položit otázku, jaké vlastnosti musí
mít náš vesmír, aby v něm mohli žít vědomí pozorovatelé. Zanedbáním
takového detailu, jako je naše existence zde – v tomto vesmíru se k „teorii
všeho“ asi nikdy nepropracujeme.
Současný model vesmíru není ani hezký ani příliš elegantní. Vesmír se
nám může jevit jako chaoticky rozprostřená hromada neživé hmoty, kterou čeká nepěkná budoucnost ve formě velkého krachu nebo tepelné smrti.
Nezdá se proto, že by s existencí vesmíru byla spojena nějaká duchovní
Inteligence, která by jeho vývoj jakkoliv ovlivňovala. Není ale nikde řečeno,
že současný vědci uznávaný model vesmíru musí být ten pravý. Možná se
najde alternativní model, který umožní pohlížet na vesmír i jinak než na
hromadu neživé hmoty, která z nejasných příčin vznikla a stejně beze smyslu i zanikne.
Přestože se vesmír nejeví v současných vědeckých modelech příliš elegantně ani krásně, má pro každého člověka, který kdy zvedl oči k obloze
a dokázal se povznést nad svou pozemskou malost, výjimečný půvab, který
nám dává naději, že něco vyššího stojí za jeho vznikem i možností naší
existence vněm.
Pravděpodobnost vzniku vesmíru, který je vhodný, pro vznik a vývoj
života nemusí být zanedbatelně malá ani se nemusí jednat o anomálii, která
se již nikdy v budoucnosti nebude opakovat. Naopak může se jednat o jedinou smysluplnou a proto také se realizující formu existence.
Pokud psýché není jen produktem činnosti mozku, ale má povahu,
která ji umožňuje alespoň v nějakém ohledu na fyzickém těle nezávislou
existenci, je velmi pravděpodobné, že existuje i nějaká vyšší Superpsýché,
která všechny individuální psýché propojuje. Existence této Superpsýché
nemusí být odvozena od existence individuálních psýché, ale naopak existence individuálních psýché může být odvozena od existence Superpsýché.
Individuální psýché mohou být jejím projevem.

[ 138 ]

Nový pohled na lidskou duši

DOSLOV
Kniha, kterou jste právě dočetli, si neklade za cíl vysvětlit všechna tajemství
spojovaná s lidskou psýché. Mým cílem, jako autora, bylo vytvořit alternativní pohled na lidskou duši. Pohled, který není zatížen ani náboženskými
dogmaty ani dogmaty současné vědy. Jsem si vědom, že myšlenky, které
byly v této knize předloženy, mohou, ale nemusí být správné. Jsou to pracovní hypotézy, které lze v principu testovat a ověřovat. Snad lze na nich
dále i stavět.
Je-li myšlenka existence lidské duše pro mnoho lidí cosi jako vzdušný
zámek, pak jsem se právě pokusil postavit k němu základy. Jak reálné
a pevné jsou, ukáže čas a další zkoumání. Děkuji Vám za pozornost.
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